
 

 
 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

Cílem této práce je návrh deskového mostu o jednom poli. Jako materiál nosné 

konstrukce byl zvolen předpjatý beton. Byly vypracovány 3 návrhy, jeden z nich 

vybrán jako nejvhodnější řešení, a dále podrobněji zpracován. Rozpětí mostu je 20 

metrů. Zatížení bylo vypočteno pomocí programu Scia Engineer 17.1 a následně 

porovnáno s ručním výpočtem. Bylo provedeno posouzení na mezní stav únosnosti a 

mezní stav použitelnosti. 

Deskový most, předpjatý beton, zatížení mostů, ztráty předpětí, mezní stav únosnosti, 

mezní stav použitelnosti. 

The aim of the thesis is to design the one pole slab bridge. As a material of the 

supporting structure has been chosen prestressed concrete. Three preliminary 

studies have been designed, one of them is selected as the most appropriate 

solution, and then further elaborated. The span of the bridge is 20 meters. The load 

effects is calculated using Scia Engineer 17.1 and then compared by manual 

calculation. An assessment has been made of the ultimate and the serviceability limit 

state. 

 

 
Slab bridge, prestressed concrete,  loading of bridges, losses of prestress, 

serviceability limit state, ultimate limit state.  
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Předmětem této bakalářské práce bylo vypracovat návrh předpjatého mostu o 

jednom poli a jeho následné posouzení. Zadání určuje, že se bude jednat o dodatečně 

předpjatou mostní konstrukci o rozpětí 20 metrů. 

Byly zpracovány tři varianty návrhu konstrukce, včetně jejich zhodnocení (viz 

příloha P.1).  Průvodní zpráva je psána pro variantu, která byla vybrána jako 

nejvhodnější. Jedná se o variantu předpjaté mostní desky lichoběžníkového průřezu. 

Hlavním předmětem práce bylo statické posouzení konstrukce. 

 Statický výpočet se zabývá možným působícím zatížením na konstrukci, 

návrhem předpětí a posouzením konstrukce na mezní stavy.  Je také doplněn 

podrobnými výkresy vybrané varianty. (viz příloha P.2) 
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Stavba      Předpjatá mostní deska 

Projektant     Stoklasová Andrea, Hranice, 753 01 

Pozemní komunikace   S 9,5 

Úhel křížení     90º 

Volná výška pod mostem   2,245 m při Q100 

Délka přemostění    18,910 m 

Délka mostu     27,775 m  

Délka nosné konstrukce   21,000 m  

Volná šířka mostu    9,500 m  

Šířka průchozího prostoru   0,500 m  

Šířka mezi obrubami   9,500 m  

Šířka mostu     11,500 m  

Plocha nosné konstrukce   319,413 m2 

Zatížení mostu    Skupina pozemních komunikací I 

 

 

Most převádí směrově nerozdělenou komunikaci II. Třídy S 9,5/90 a nachází 

v extravilánu, proto jsou navrhnuty pouze nouzové chodníky, o šířce 0,500 m, na 

obou stranách mostu.  Sklon komunikace v příčném směru je střechovitý o hodnotě 

2,5 %. Niveleta mostu je ve sklonu 2,0 %  a stoupá ve směru staničení.  

 

 

Vodící proužek   2x 0,250 m 

Zpevněná krajnice    2x 1,000 m 

Pruh     2x 3,500 m 

Celkem     9,500 m 

 

Komunikace je oddělena od chodníků zábradelním svodidlem na zvýšené 

obrubě. Nouzový prostor pro chodce má šířku 0,500 m po obou stranách 

komunikace. 

 

 

Niveleta mostu je vedena v nadmořské výšce 230, 475 m.n.m. Okolí mostu je 

rovinaté bez ochranných pásem. V okolí stavby se nenacházejí jiné objekty ani 

inženýrské sítě. 

Před návrhem byl proveden geologický průzkum území, který označil zeminu 

podloží jako únosnou.  
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Spodní stavba je chráněna geotextílií. Zatékání vody pod základ je zabráněno 

pomocí těsnící clony z PVC. 

Hlavní nosná konstrukce je uložená na masivních gravitačních opěrách 

z prostého betonu C 30/37. Stupeň prostředí konstrukce XD1. Osa uložení je navržena 

ve středu základu, který je taktéž z prostého betonu C 30/37.  Šířka dříku je 1,550 m a 

je vetknut do základového pasu výšky 0,700 m.  

Založení je provedeno jako plošné, stupeň prostředí XC2 a pod základy je 

umístěn podkladní beton tloušťky 0,050 m.  

  Mostní křídla byla navržena jako dilatovaná podle konstrukčních zásad 

z betonu C 30/37. Křídlo přesahuje vyústění svahu na úroveň komunikace o 0,750 m.  

Úložný práh má minimální tloušťku 0,450 m a je proveden z železobetonu        

C 30/37.  Horní povrch má sklon 4,0 % směrem k rubu opěry. Odvodnění je zajištěno 

pomocí žlábku v nejnižším místě úložného prahu. 

Uložení závěrné zdi na úložný práh je pomocí vetknutí. Zeď je 1,185 m vysoká a 

její šířka je 0,350 m. Provedena je z železobetonu C 30/37. 

 Půdorysné rozměry podložiskového bloku jsou 0,700 x 0,700 m a přesahují 

rozměry ložiska o 0,100 m, na každé straně. 

 Oblast je řešena přechodovým klínem, bez přechodové desky. Klín je ze štěrku 

frakce 0/32. Štěrk je zhutněný na 100 %  dle Proctor standart.  

 Hlavní nosná konstrukce mostu je tvořena monolitickou betonovou deskou, 

lichoběžníkového průřezu, o jednom poli. Deska je ve čtvrtinách svého příčného 

rozměru zúžena lichoběžníkovými náběhy, které slouží k úspoře materiálu.  
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 Deska je ve své střední části dodatečně předepnuta 27 sedmilannými 

ocelovými kabely Y1860-S7-15,7-A. Výška v ose komunikace je 0,900 m. v Nejnižším 

místě, na okraji desky, potom 0,185 m. Náběhy jsou vyztuženy betonářskou výztuží.  

 Materiálem je beton C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD1. Nosná konstrukce je 

vyrobena se skloněným horním povrchem a díky tomu nemusí být prováděna 

spádová vrstva. 

Nosná konstrukce je uložena na čtyřech hrncových ložiscích. K umožnění 

pohybu nosné konstrukce je na opěře 1 je umístěno ložisko jednosměrné posuvné a 

pevné. Na opěře 2 je umístěno ložisko jednosměrně posuvné a dvousměrně posuvné. 

Rozměr ložiska je 0,500 x 0,500 od výrobce Freyssinet.  

Na obou koncích mostu je navržen flexibilní mostní závěr. Aby bylo zabráněné 

shromažďování vody před závěrem je zhotoven drenážní kanálek. 

Dilatační spára je zřízena v šířce 150 mm. 

 

Navržena je dvouvrstvá vozovka:  

Asfaltový beton obrusný    50 mm 

Spojovací postřik- emulze 

Asfaltový beton podkladní   50 mm 

Izolační souvrství    10 mm 

Celkem:     110 mm 

 

Římsy jsou provedeny jako monolitické, z betonu C 30/37, umístěny na obou 

stranách nosné konstrukce a zajišťují převedení nouzových chodníků. Přesah římsy 

přes nosnou konstrukci je 0,300 m a celková šířka římsy je 1,300 m. Na římse je 

prostor pro umístění svodidel a zábradlí. Sklon římsy je 4,0 % směrem k vozovce a její 

výška je min. 0,150 m od vozovky. Výška říms na vnější hraně je 0,550 m. Hrana říms 

je zkosená ve sklonu 5:1. Na přesahující části římsy je zřízen okapní nos. 

 K ochraně chodců je zřízeno ocelové zábradlí umístěné na vnější hraně říms,   

o výšce 1,100 m nad hranou římsy. Výplň zábradlí tvoří svislé ocelové pruty o 

průměru 10 mm po vzdálenosti 115 mm. 

 Na obou vnitřních hranách říms, jsou umístěny zábradelní svodidla typu 

ZSNH4/H2, která se napojují na silniční svodidlo JSNH4/H2. 

 Revizní schodiště o šířce 0,800 m je umístěno na obou stranách mostu, ve 

směru jízdy.   
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Odvodnění vozovky je řešeno pomocí odvodňovacích proužků, které jsou 

umístěny v nejnižším místě komunikace. Osa odvodnění je ve vzdálenosti 0,300 m od 

vnitřní hrany římsy. Voda stéká v příčném sklonu komunikace 2,5 % a podélném 

sklonu 2,0 %.  

 Odvodnění prostoru za opěrami je zajištěno pomocí perforované flexibilní 

trubky o vnějším průměru 0,200 mm. Trubky jsou uloženy v příčném sklonu 3,0 %  

v žebru šířky 0,500 m. Trubky jsou ošetřeny ochranným nátěrem a zasypány 

zhutněným štěrkopískem. Sklon je zajištěn podkladním betonem o tloušťce 0,100 m. 

Hloubka základu pod drenážním systémem je 0,650 m.    

Beton  Nosná konstrukce C 30/37, XD1 

   Římsy   C 30/37, XF4 

   Opěry   C 30/37, XD1 

   Základy  C 30/37, XC2 

 

 Betonářská výztuž   B550B 

 

 Předpínací výztuž   Y1860 S7-15,7-A 

  

 Kotvení kabelů   Aktivní kotvy VSL-GC 

Vytyčení bude provedeno ve výškovém systému Balt po vyrovnání a v sytému 

S-JTSK. 

ts= 7 dní   … ošetřování betonu 

t0= 28 dní   … vyzrání betonu, předepnutí nosníku 

tg1= 180 dní  … zatížení svrškem mostu 

tq= 240 dní  … zatížení dopravou 

tr= 20 805 dní  … ukončení relaxace 

t∞= 36 500 dní … životnost mostu 
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Na příčné vrstvě betonářské výztuže je uložena výztuž předpínací. Podélnáá 

výztuž je uložena kolmo na příčnou a kopíruje horní i dolní povrch nosné konstrukce. 

Minimální krytí betonářské výztuže je 50 mm. 

 Smyková výztuž je navržena ve formě spon o průměru 8 mm.  

Směr a výška předpínací výztuže je zajištěna pomocí vodících mřížek, které 

jsou vedeny  po 1,000 m. Krytí předpínací výztuže je 75 mm.    

 

 Koryto je zpevněno lomovým kamenem do suchého betonu. 
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Předmětem této bakalářské práce bylo vypracovat návrh předpjatého mostu o 

jednom poli a jeho následné posouzení.  Pro výpočet vnitřních sil byl použit software 

SCIA Engineer a ověření bylo provedeno ručním výpočtem, pomocí metody 

spolupůsobících šířek. Hodnoty ohybových momentů se v porovnání obou metod, 

neliší o více jak 10 %, ale u hodnot posouvajících sil dochází k výraznému rozdílu mezi 

výpočty. To je způsobeno tím, že v ručním výpočtu byly uvažovány liniové podpory, 

které nevystihnou skutečné chování konstrukce uložené na bodových podporách. Pro 

posouzení byly brány méně příznivé hodnoty. 

 Bylo uvažováno pouze hlavní svislé zatížení a ve výpočtu nebyly zohledněny 

vodorovné účinky zatížení. V podélném směru byla navržena předpínací výztuž 

doplněna o výztuž betonářskou, která je navržena i ve směru příčném. Smyková 

výztuž k zachycení posouvajících sil bude provedena formou spon. V obou směrech  

výztuž vyhověla na konstrukční zásady. 

 Další výpočet byl proveden podle platných evropských norem ve stanoveném 

rozsahu. Konstrukce vyhověla ve všech posudcích statického výpočtu.  
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  P  Přílohy textové části  

P.1 Použité podklady, studie a vizualizace 

 P.2 Podrobné a přehledné výkresy vybrané varianty 

 P.3 Statický výpočet  
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