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ABSTRAKT 

Cílem této diplomové práce je návrh obloukové konstrukce lávky pro pěší. Mostovku bude 
tvořit předpjatý pás, který by se dal rozdělit na tři části. Střední část bude zavěšena (na 
vnějších okrajích) na ocelobetonových obloucích. Krajní části budou navrženy jako předpjaté 
pásy.  
Model konstrukce je proveden ve výpočetním programu ANSYS a řešení je provedeno 
nelineárním výpočtem. Návrh je proveden dle platných evropských norem. 
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ABSTRACT 

The subject of this master’s thesis is to design an arch structure of a footbridge.  The bridge 

deck will be formed by a stress ribbon and could be divided into three parts. The middle part 

will be suspended (on the outer edges) on composite steel and concrete arches. Outer parts 

of the bridge deck will be formed by stress ribbons. 

The model of this construction is created in a computational program ANSYS and the 
solution is non-linear. The design is according to European standards.  
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1  Úvod

Cílem mojí diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty.
Lávka bude navržena na zadané rozměry a podélnýřez. Lávka bude přemosťovat dvě souběžné
pozemní komunikace.
Návrh bude proveden ve třech variantách. Tyto varianty budou následně zhodnoceny a porovnány
a vybraná varianta bude podrobně zpracována. Dle zadání diplomové práce je preferována lávka
tvořená obloukovou konstrukcí. Lávka musí být navržena tak, abybyly splněny nejen nároky na
únosnost, ale aby byly splněny i estetické požadavky a lávka tak svým tvarem a rozměry vhodně
zapadala do okolní krajiny.

Diplomová práce je rozdělena na textovoučást a přílohy, obsahujícíčásti: použité podklady,
varianty řešení, výkresová dokumentace, stavební postup, vizualizace a statický výpočet.  

2  Pŕílohy diplomové práce

2.2.1   Varianta A

2.2  Varianty řešení - PŘÍLOHA P.1.2

Ve variantě A je lávka je tvořena předpjatým pásem, podporovaným jedním pylonem, který dělí
konstrukci na dvě visuté části. Mostovka je sestavena z prefabrikovaných segmentů

dvoutrámového průřezu délky 3m a šířky 4,6m. Segmenty jsou nejprve uloženy na montážní lana,
předepnutá přes pylon mazi dvěma kotevními bloky. Následně proběhne instalace kabelů
filnálního předpětí a nadbetonování mostovky. Tím dojde ke zmonolitnění mostovky a po
vytvrdnutí betonu se konstrukce předepne finální předpínací silou. Lana jsou kotvena v
základových blocích na koncích předpjatého pásu. 

Na základě zadaných rozměrů a příčného profilu přemosťovaného území byly navrženy tři
variantyřešení. Všechny varianty jsou navrženy tak, aby splňovaly jak bezpečnostní, tak estetické
nároky. Musí být dodržen lidský rozměr konstrukce, aby lávka výrazným způsobem nezasahovala
do rázu krajiny. Zároveň musí být konstrukce navržena tak, aby nezasáhla do průjezdných profilů
přemosťovaných pozemních komunikací a nenarušovala tak bezpečnost a plynulost provozu.
Všechny varianty byly následně zhodnoceny a porovnány. Na základě zadání diplomové práce
byla poté jedna varianta vybrána k podrobnějšímu řešení.

V následujících podkapitolách budou všechny navržené varianty stručně popsány.

2.1  Použité podklady - PŘÍLOHA P.1.1

Podkladem pro zadání diplomové práce je příčný řez přemosťovanou překážkou v místě
přemostění. V řezu jsou znázorněny i průjezdné profily pozemních komunikací, do kterých nesmí
konstrukce lávky nijak zasahovat.  
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2.2.2  Varianta B

Varianta B je navržena jako zavěšená konstrukce. Mostovka je stejně jako ve variantě A
sestavena z prefabrikovaných segmentů dvoutrámového průřezu délky 3m a šířky 4,6m. Ve
spojích mezi segmenty je mostovka ztužena příčníky. 

Obr. 1 - varianta A - konstrukce visutého předpjatého pásu

Nevýhodou konstrukce předpjatého pásu jsou velké vodorovné reakce, vznikající podkotevními
bloky. Pro přenos těchto reakcí, způsobených předpínacími silami, je nutno základové bloky
zakotvit pomocí zemních kotev do únosných vrstev podloží. Takovéto zakládání je poměrně
složité a nákladné.

Obr. 2 - varianta B - Zavěšená konstrukce

spojích mezi segmenty je mostovka ztužena příčníky. 
Mostovka je vedena v zakružovacím parabolickém oblouku o maximálním sklonu 4%. Na
vnějších okrajích je mostovka zavěšena pomocí ocelových lan na skloněném betonovém pylonu,
který má tvar písmene A. Stojky pylonu mají průřez tvaru T a směrem k vrcholu pylonu se
posupně zužují. Závěsy jsou ke konstrukci mostovky kloubově připojeny pomocí styčníkových
plechů, zakotvených v mostovce. Ke spojení se styčníkovými plechy jsou použity vidlicové
koncovky. Závěsy jsou kotveny do základů jedné z krajních opěr.

Ve variantě C je lávka tvořena předpjatým pásem, zavěšeným na dvou skloněných spřažených
ocelobetonových obloucích. Krajní pole jsou navrženy jakovisuté pásy ve tvaru paraboly druhého
stupně, která nejvěrněji popisuje skutečný tvar gravitační řetězovky. Střední část mostovky,
zavěšená na obloucích, je pak navržena jako konkávní parabola, inflexně spojená s oběma
krajními konvexními visutými pásy.
Mostovka je sestavena z prefabrikovaných segmentů dvoutrámového průřezu délky 3m a šířky 

2.2.3  Varianta C
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Mostovka je sestavena z prefabrikovaných segmentů dvoutrámového průřezu délky 3m a šířky
4,6m. Ve spojích mezi segmenty je mostovka ztužena příčníky. Délky jednotlivýchčástí jsou s
ohledem na délku segmentů voleny v násobcích 3,00 m. Zvolené délky jednotlivých polí jsou pak
9,00 + 60,00 + 9,00 m.

Obr. 3 - varianta C - Oblouková konstrukce

2.2.4 Vyhodnocení variant

Kritérií pro výběr vhodné varianty může být hodně. Kromě ekonomického hlediska hraječím dál
významnější  roli také estetika.

2.3 Výkresová dokumentace - PŘÍLOHA P.2

Výkresová dokumentace obsahuje výkresy situace, podélného a příčnéhořezu, tvaru segmentů,
předpínací výztuže, betonářské výztuže a vybraných detailů. 

Rozsah výkresové dokumentace je určen vedoucím diplomové práce

Část statický výpočet obsahuje popis postupu návrhu, podrobný popis výpočetního modelu
konstrukce, stanovení vlastností použitých materiálů, zatížení konstrukce, posouzení konstrukce
na mezní stav použitelnosti, mezní stav únosnosti a dynamiku.

Příloha vizualizace obsahuje grafické výstupy znázorňující předpokládanou podobu lávky a její
zasazení do krajiny. Vizualizace je vytvořena v programu RHINOCEROS 4.0

2.6 Statický výpočet - PŘÍLOHA P.4.1

2.5 Vizualizace - PŘÍLOHA P.3.2

2.4 Stavební postup - PŘÍLOHA P.3.1

významnější  roli také estetika.
Vzhledem k zadání diplomové práce jsem se zaměřil na obloukovou konstrukci, tudíž je k
podrobnějšímu řešení zvolena varianta C.

V příloze stavební postup jsou ve výkresech znázorněny jednotlivé kroky výstavby konstrukce.
Textově je stavební postup popsán v souhrnné technické zprávě v kapitole 3.7 - Postup výstavby
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2.6.1 Volba geometrie

V části volba geometrie je popsán způsob a důvody volby geometrie jednotlivých částí 
konstrukce.

2.6.2 Výpočtový model

V části výpočtový model je uveden popis jednotlivých kroků při tvorbě modelu konstrukce ve
výpočetním programu ANSYS. Je zde popsán výpočet geometrie jednotlivých bodů modelu, typy
použitých prvků, reálné charakteristiky průřezů a tvorba jednotlivých elementů konstrukce. Jsou
zde popsány i rozdíly v modelu konstrukce v jednotlivých fázích výstavby, tj. rozdíly a změny v
konstrukci v montážním a výchozím stavu (stavu před a po zmonolitnění konstrukce).  

2.6.3 Výpočtová část

Tato část obsahuje kontrolu výpočetního modelu, určení pevnostních a deformačních
charakteristik jednotlivých použitých materiálů, určení zatěžovacích stavů a uvažovaných

2.6.3.1 Kontrola výpočtového modelu

V této části je provedena kontrola správnosti výpočtového modelu a to tak, že jsou porovnány
součty reakcí ve výchozím stavu konstrukce určené ručním výpočtem a výpočetním modelem

2.6.3.2 Zatížení

V této části jsou určeny hodnoty zatížení pro jednotlivé zatěžovací stavy. Je uvažováno užitné
zatížení dopravou a zatížení rovnoměrnou teplotou. Zároveň jsou také určeny uvažované
kombinace zatěžovacích stavů.

2.6.3.3 Materiály

V této části jsou určeny pevnostní a deformační charakteristiky jednotlivých materiálů, potřebné
pro jednotlivé výpočty.

2.6.3.4 Mezní stav použitelnosti

Pro ověření mezního stavu použitelnosti bylo sledováno omezení napětí v betonu mostovky.
Maximální a minimální napětí bylo porovnáno s mezními hodnotami. 
V mostovce nevznikají ani při charakteristické kombinaci tahová napětí a maximální tlaková
napětí nepřekročí povolené hodnoty pro charakteristickou ani kvazistálou kombinaci. Konstrukce
vyhoví na omezení napětí.

charakteristik jednotlivých použitých materiálů, určení zatěžovacích stavů a uvažovaných
kombinací zatížení a posouzení jednotlivýchčástí konstrucke na mezní stavy. Pomocí modální
analýzy jsou také určeny tvary vlastních kmitů konstrukce a následně je konstrukce posouzena na
dynamiku.
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2.6.3.5 Mezní stav únosnosti

V mezním stavu únosnosti byla posouzena mostovka, závěsy a oblouky  

Mostovka

V příčném směru byl posouzen jednak segment mostovky na zatížení mokrým betonem v době
provádění nadbetonávky a jednak již zmonolitněná mostovka na užitné zatížení dopravou.

Mostovka byla posouzena na ohyb a smyk a to v podélném i příčném směru. Pro posouzení
ohybu v podélném směru byly vybrány vždy rozhodující průřezy pro každý tvar průřezu
mostovky (zesílený průřez mostovky v místě opěry, atypický průřez v místě křížení s oblouky,
průřez nezesíleného segmentu na maximální a minimální ohybový moment). 

Závěsy

Pro posouzení závěsů byla zjištěna maximální normálová síla a byla posouzena s limitní
hodnotou.
Oblouky

2.7 Přílohy statického výpočtu - PŘÍLOHA P.4.2

Tato část obsahuje veškeré grafické výstupy z výpočetních programů, podle nichž jsou
provedeny výpočty v příloze statický výpočet

2.6.3.6 Dynamika

Pomocí modální analýzy byly zjištěny vlastní frekvence a tvary vlastních knitů a konstrukce.
Modální analýza byla provedena pomocí lineárního výpočtu, tj. výpočtu, kdy se neuvažuje vliv
velkých deformací.
Po zjištění vlastních frekvencí a tvarů kmitů byla konstrukce zatížena pulsující silou o ampitudě

180 N. Umístění pulsující síly bylo voleno v bodech maximálních výchylek, určených z tvarů
podélných vlastních kmitů. Tlumení konstrukce bylo zadáno 0,008. 
Pro zatěžování každého bodu byly hledány amplitudy výchylky i ve všech ostatních zvolených
bodech a následně bylo vypočteno maximální zrychlení konstrukce. To bylo porovnáno s limitní
hodnotou.

Oblouky

Oblouky byly posouzeny na kombinaci vzpěru a ohybu.
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Lávka pro pěší a cyklisty

Oblouková lávka pro pěší a cyklisty

Brno
Brno
Jihomoravský
město Brno

město Brno

město Brno

3  Souhrnná technická zpráva

3.1   Identifikační údaje

bc. Zdeněk Machala
Uzavřená 197, Kobylnice 664 51

Stavba:

Název objektu:

Katastrální území:
Město:
Kraj:
Objednatel:

Investor:

Budoucí správce objektu:

Projektant:

76,50 m

82,00 m

78,00 m

9,00 + 60,00 + 9,00 m

90° - lávka je navržena jako kolmá

4,60 m

3,50 m

70,5 m

7,30 m

0,49 m

358,80 m2

Délka lávky:

Délka nosné konstrukce:

Délky jednotlivých polí:

Šikmost lávky:

Rozpětí oblouků:

Výška lávky:

Stavební výška:

Plocha nosné konstrukce:

Zatížení lávky:

Šířka mostovky:

Užitná šířka mostovky:

3.2   Základní údaje o lávce

Délka přemostění:

Zatížení chodníků, cyklostezek a lávek pro pěší 
dle ČSN EN 1991-2
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3.3.2.1   Převáděná komunikace
Převáděná komunikacebude sloužit pro pěší a cyklistickou dopravu.Lávka na obou koncích

3.3   Lávka a její umístění

3.3.1  Účel lávky 
Lávka bude sloužit pro převádění pěší a cyklistické dopravy přes rychlostní komunikaci a
souběžnou silnici první třídy. Konstrukce bude součástí nově budované cyklostezky a bude
sloužit jako bezbariérové spojení obou břehů zářezu pozemních komunikací. Maximální sklon
lávky je 8%, což splňuje podmínky pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí. Lávkamůže být
také využita lehkými vozy policie a rychlé záchranné služby.
Kromě dodržení požadavků průchozího profilu na lávce a požadavků výškovéhořešení lávky s
ohledem na bezbariérovost lávky jsou na lávku kladeny také požadavky na dodržení průjezdných
profilů pozemních komunikací pod lávkou.

3.3.2   Charakter překážky a převáděné komunikace

3.3.4   Geologické a hydrogeologické podmínky
Pro zjištění geologických poměrů v dané oblasti byly provedeny průzkumné vrty. Pomocí vrtů
byla zjištěna mocnost ornice cca 0,3 m, pod ní vrstva 1,5 m písčité hlíny, následuje štěrk s
příměsí jemnozrnné zeminy až do hloubky 4m, pod ním už se pak nachází poloskalní nebo skalní
podloží.
Před zahájením prací musí být provedena skrývka ornice o mocnosti 0,3m.

3.3.5   Inženýrské sítě
V prostoru se nenacházejí žádné inženýrské sítě.

Převáděná komunikacebude sloužit pro pěší a cyklistickou dopravu.Lávka na obou koncích
naváže na stávající komunikace a bude sloužit jako bezbariérové spojení stávajících komunikací.
Volná šířka převáděné komunikace bude 3,5 m. Minimální volná výška průjezdného profilu je 5
m. Komunikace je po celé délce vedena v přímé. Podélný sklon je po délce lávky proměnný s
maximální hodnotou 8%. V příčném směru je komunikace provedena ve střechovitém sklonu 1%. 

3.3.2.2   Přemosťovaná překážka
Lávka přemosťuje dvě souběžné pozemní komunikace, vedené v přibližně 6 metrů hlubokém
zářezu. Jedná se o směrově rozdělenou rychlostní komunikaci (na vnější straně s odbočovacím
pruhem) a silnici první třídy S9,0. Lávka nesmí zasahovat dožádného z průjezdných profilů. 

3.3.3   Územní podmínky
Lávka je situována v extravilánu. Terén je poměrně rovinnatý.
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3.4   Technické řešení lávky

3.4.1   Popis konstrukce lávky

Konstrukce lávky je tvořena obloukovou konstrukcí se dvěma krajními visutými předpjatými
pásy, o rozměrech polí 9,00 + 60,00 + 9,00 m. 
 
Střední část mostovky je na vnějších okrajích pomocí ocelových mostních závěsů kruhového
průřezu zavěšena na skloněných ocelobetonových obloucích. Krajní pole jsou navrženyjako
visuté pásy ve tvaru paraboly druhého stupně. Střední část mostovky zavěšená na obloucích je
pak navržena jako konkávní parabola, inflexně spojená s oběma krajními konvexními visutými
pásy. Maximální sklon nivelety mostovky (sklon v inflexnímbodě) je s ohledem na splnění
bezbariérového přístupu volen 8%.

V krajních polích (visutých pásech) jsou jednotlivé segmenty zavěšeny na motážní lana. Ty jsou
předepnuty tak, aby radiální síly od předpětí vyrovnávaly účinky vlastní tíhy a poloha segmentů
tak dosáhla požadovaného tvaru.tak dosáhla požadovaného tvaru.

V bodě křížení s oblouky je mostovka neposuvně uložena na ocelové příčníky. V místě těchto
příčníků budou použity atypické segmenty mostovky, umožňující průchod oblouků trámy
mostovky. Tyto segmenty budou zároveň z důvodu větších ohybových momentů zesíleny. Stejně
tak je zesílen i průřez v místě uložení segmentů na opěry.

Po zavěšení všech segmentů na závěsy a montážní lana jsou vybetonovány spáry mezi segmenty.
Celá mostovka se tak zmonolitní a po vytvrdnutí betonu se předepne. Montážní lana budou
tvořena na každé straně mostovky deseti monostrandy, finální kabely pak budou tvořeny na každé
straně celkem 26 monostrandy, vedenými po 6 a 7 lanech v PE kanálcích.

3.4.2  Založení
Řešení založení konstrukce není předmětem diplomové práace. Založení tak bylo provedeno
pouze odhadem. Objekt bude založen na vrtaných pilotách. Ty je možno nahradit mikropilotami.

3.4.3  Spodní stavba
Na vrstvě podkladního betonu tl. 150 mm budou vybetonovány železobetonové základy pro
oblouky a integrované krajní opěry. Na oboje bude použit beton třídy C30/37, třída prostředí
XC4, XD1, XF2, XA1. Základy oblouků budou s krajními opěrami spojeny deskovou vzpěrou tl.
0,5 m. Tím bude vytvořen staticky uzavřený systém a geometrie je volena tak, aby konstrukce
působila jako samokotvená. Tím je zaručeno co nejmenší namáhání základů silami působícími v
rovině základové spáry.
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3.4.4  Mostovka
Mostovka je tvrořena prefabrikovanými segmenty dvoutrámového průřezu o délce 3m a v místech
spojení segmentů je ztužena příčníky. Celková šířka segmentu je 4,6 m, volná pochozí šířka bude
3,5 m. Jako materiál je zvolen beton C40/50. 
Segmenty jsou žlaboovitého průřezu. Jsou tvořeny dvěma trámy a tenkou deskou. Po uložení
kabelů finálního předpětí a doplnění betonářské výztuže budou segmenty vylity betonem do
navrženého tvaru a po vytvrdnutí betonu tak mostovka dosáhne požadovaného průřezu. I tvar
příčníků je navržen tak, aby bylo po zmonolitnění zajištěno co nejlepší spojení segmentů. Před
vylitím segmentů budou segmenty provázány betonářskou výztuží dle výkresové dokumentace.

Segmenty jsou v montážním stavu spojeny pomocí styčníkových plechů, které jsou pomocí
spřahovacích trnů ukotveny v trámech mostovky. U segmentů středního pole jsou navíc tyto
styčníkové plechy takového tvaru, aby umožnily spojení mostovky s vidlicovými koncovkami
závěsů. 

Obr. 3.1 - průřez prefabrikovaného segmentu

Obr. 3.2 - konečný průřez segmentu po provedení nadbetonávky

Obr. 3.3 - vizualizace styčníkového plechu pro spojení 
segmentů a spojení se závěsy
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3.4.5  Pŕedpínací lana
Montážní předpětí bude tvořeno na každé straně mostovky deseti monostrandy typu Y 1860 S7-
15.2, celkové délky 83 m. Montážní lana jsou na koncích opěr kotvena pomocí dvou předpínacích
kotev VSL EC 5-12. 
Finální předpětí je tvořenočtyřmi kabely VSL 5-6, tvořenými šesti monostrandy Y 1860 S7-15.2
a čtyřmi kabely VSL 5-7, tvořenými sedmi monostrandy Y 1860 S7-15.2. Délka všech lan je 83
m. Kabely jsou po zavěšení všech segmentů uloženy na dně segmentů mostovky dle výkresu
předpnací výztuže a následně je provedena nadbetonávka segmentů. Monostrandy finálního
předpětí jsou vedeny v hladkých kabelových kanálcích z vysokopevnostního polythylenu a po
instalaci jsou zainjektovány cementovou maltou. Kabely finálního předpětí jsou kotveny na

Krajní segmenty a segmenty uložené na příčníky oblouků jsou navrženy jako atypické. Je tak
učiněno z důvodu zesílení konstrukce v místě větších ohybových momentů a v případě segmentů
u příčníků oblouků také z důvodu umožnění průchodu oblouků trámy mostovky.Řešení je patrné
z výkresové dokumentace.

koncích opěr pomocí aktivních kotev VSL EC 5-7. 

Příčníky oblouků jsou tvořeny profilem IPE 200 a jsou opatřeny spřahovacími trny tak, aby po
provedení nadbetonávky mostovky (po zmonolitnění konstrukce) působily jako spřažené nosníky.
Spřažení bude dosaženo použitím spřahovacích trnů průměru 15,8 mm, rozmístěným na příčníku
v jedné řadě po 100 mm.

3.4.6  Oblouky
Oblouky jsou navrženy z ocelových trubek (vnější průměr φ610 mm a tloušťka stěny 25 mm)
vyplněných betonem. Jako materiál trubek je zvolena konstrukční ocel S460 a betonová výplň je
tvořena betonem třídy C3O/37. 
Oblouky jsou odkloněné od svislé roviny. Sklon oblouků je volen tak, aby vlastní tíha oblouku co
nejlépe vyrovnávala účinky vlastní tíhy a předpětí mostovky působící z roviny oblouku. Zvolený
sklon oblouků je 70° (20° odklonění od svislé roviny). Vzepětí oblouku je voleno s ohledem na
splnění podmínek samokotveného systému. V místě křížení oblouku a mostovky jsou oblouky
spojeny příčníkem, na kterém jsou neposuvně uloženy segmenty mostovky. Oblouky jsou
navrženy jako vetknuté do betonových základů. Patní plechy oblouků jsou do základů kotveny
pomocí kotevních šroubů, předem zabetonovaných v základech.
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3.5   Vybavení lávky

3.5.1   Ložiska

Na mostě se nenachází žádná ložiska. Mostovka je monoliticky spojena s konstukcemi opěr a
příčníky oblouků. Klesají tak nároky na údržbu mostní konstrukce.

3.5.2   Dilatační mostní závěry

3.4.7  Závěsy
Na závěsy budou použita táhla Macalloy S460. Tyto závěsy jsou navrženy z ocelových tyčí
kruhového průřezu o průměru 28mm. Bude použita ocel s mezí kluzu 460 MPa. Táhla budou ke
konstrukci mostovky a obouku kloubově připevněna pomocí vidlicových koncovek. Ty budou
spojenyčepy se styčníkovými plechy, přivařenými k oblouku a styčníkovými plechy na ocelových
pojích mezi segmenty mostovky. Styčníkové plechy pro spojení se závěsy jsou navrženy podle
doporučených hodnot, určených výrobcem závěsů. 

3.5.3   Vozovka a izolace

Z důvodu odvodnění mostovky bude bude mostovka provedena ve střechovitém sklonu 1%. Voda
tak bude stékat ke krajům mostovky, odkud bude vlivem podélného sklonu odváděna ke krajním
opěrám. Pro rychlejší odvod vody z konstrukce budou po 12 m u okraje pochozíčásti mostovky
provedeny odvodňovače. Od tud bude voda pomocí PVC potrubí odvedena skrze mostovku 100
mm pod spodní povrch segmentů mostovky.

3.5.2   Dilatační mostní závěry

Konstrukce neobsahuje dilatační závěry. Podélná zkrácení mostu nejsou tak výrazná a jsou
zachycena vhodnou volbou dlažby za opěrou.

Mostovka bude po zmonolitnění a finálním předepnutí opatřena přímo pochozí stěrkovou izolací
tloušťky 20 mm se zdrsňujícím povrchem, pro zajištění dostatečné adheze.
Spodní stavba bude pod úrovní terénu a 20cm nad úrovní terénuopatřena izolací proti zemní
vlhkosti. Izolace bude provedena asfaltovým nátěrem.

3.5.4   Odvodnění

3.5.5   Římsy

Římsy jsou již součástí tvaru segmentů mostovky
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Beton mostovky: C40/50

3.6.1   Beton

Pro beton mostovky byla stanovena třída betonu a stupeň vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1

3.6.2   Betonářská výztuž

3.6   Použité materiály

V konstrukci budou použity následující materiály:

3.5.6   Zábradlí a svodidla

Po obou stranách mostovky bude provedeno zábradlí. Sloupkyzábradlí budou po vzdálenosti 2m
a budou kotveny přímo do trámů na krajích mostovky pomocí patních desek a kotevních šroubů.
Výška zábradlí musí být volena s ohledem na převádění cyklistické dopravy. Konstrukce zábradlí
je tak vysoká 1,15 m, od vrchního povrchu mostovky je tak výška zábradlí 1,3m. Výplň mezi
sloupky bude provedena z tahokovu.

XC4, XD1, XF3

Pro montážní i finální předpětí budou použity monostrandy od firmy VSL. Budou použita lana Y
1860 S7-15,2 o průřezové ploše lana Ap = 140 mm2). V případě finálního předpětí budou
monostrandy vedeny po 6 nebo 7 lanech v HDPE kabelových kanálcích (kanálcích z
vysokohustotního polyethylenu).
Kabely budou na koncích opěr kotveny pomocí kotev VSL EC 5-12 a VSL 5-7.
Při předpínání, kotvení a zainjektování musí být přesně dodržen technologický postup daný
technickými předpisy firmy VSL.

3.6.4   Konstrukční ocel

Na závěsy i na ocelové trubky oblouků bude použita kontrukční ocel třídy S460

3.6.5   Povrchová úprava ocelových částí

Veškeré ocelovéčásti konstrukce musí být opatřeny ochranným protikorozním nátěrovým
systémem pro zamezení nepříznivých vlivů prostředí podleČSN EN ISO 12944. povrchy
ocelových částí budou opatřeny jednak reaktivním základním nátěrem a jednak syntetickými
vrchními nátěry. Povrchy všechčástí musí být před provedením samotného nátěru vždy patřičně
upraveny a to buď okartáčováním, otryskáním, nebo opálením. Veškeré spojovací prostředky
budou použity pozinkované.

3.6.2   Betonářská výztuž

Pro vyztužení betonu bude použita betonářská výztuž B500B (10 505 (R)). Výztuž bude do
bednění vyvázána podle výkresů výztuže. Minimální krycí vrstva je stanovena vždy podle
patřičného vlivu prostředí a je uvedena ve výkresech výztuže.

3.6.3   Předpínací výztuž
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3.6.6   Požadovaná přesnost vytyčení

Vytyčení lávky bude provedeno podrobnými body v souřadnicovém systému S-JTSK. Mezní
odchylky vytyčených vztažných přímek půdorysné osnovy nobo os musí odpovídat platným
normám. Výškové kóty jsou uvedeny ve výškovém systému Bpv (Balt po vyrovnání).

3.6.7   Požadovaná přesnost provádění

Na přesnost provádění nejsou kladeny žádné speciální požadavky. Celá konstrukce bude
provedena podle platných norem či doporučených technických předpisů. 

3.7   Postup výstavby lávky

postup výstavby je graficky znázorněn v příloze P.3.1 - Stavební postup. 

Stavební postup:Stavební postup:
- zajištění přístupu ke staveništi a příprava potřebného zařízení staveniště
- odstranění překážející vegetace
- provedení výkopových prací a úprava základové spáry
- provedení pilot a mikropilot, podkladní betonové vrstvy a vybetonování základů a opěr
- postupná montáž obouků na montážních podpěrách. Oblouky jsou svařovány po částech a
postupně 
  vyplněny betonem. Zvláštní důraz musí být kladen na kvalitní zhutnění výplňového betonu.
- postupné osazení závěsů na oblouky a zavěšení segmentů středního pole na závěsy
- natažení a předepnutí montážních lan mezi kotevními bloky, vedených přes segmenty středního
pole
- postupné zavěšení segmentů krajních polí na předepnutá montážní lana
- uložení kabelů finálního předpětí a doplnění betonářské výztuže dle výkresů výztuže segmentu
- kontrola geometrie
- vyplnění segmentu betonem do požadovaného průřezu - zmonolitnění konstrukce
- po vytvrdnutí betonu předepnutí kabelů finálního předpětí na požadovanou hodnotu
- osazemní zařízení lávky, provedení finálních nátěrů, izolací
- zatěžovací zkouška lávky
- uvedení lávky do provozu
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3.8   Údržba lávky

Při opravách musí být použity materiály odpovídající patřičným technickým normám a
předpisůma. Zároveň nesmí bez patřičného statického posudku dojít ke zvýšení hmotnosti
konstrukce, nebo zvětšení velikosti ostatního stálého zatížení (např. vlivem umístění reklamních
ploch na zábradlí, převádění inženýrských sítí apod.)

3.9   Zatěžovací zkouška

Po dokončení stavby bude provedenafinální prohlídka a následně bude provedenastatickáa

Údržbu lávky je povinen zajistil správce lávky. Účelem je udržení lávky v dobrém technickém
stavu a zabránění vzniku vad vlivem klimatických a dopravních podmínek. Údržba zahrnuje
zejménačištění povrchů od hrubých nečistot a kontrola případných poškození. V případě
zjištěných poškození je správce povinen provést patřičné kroky, vedoucí k odstranění poškození a
uvedení lávky do správného technického stavu. Údržba zahrnuje i úpravu svahů a terénu pod
lávkou a údržbu vegetace (zabránění poškození konstrukce prorůstající vegetací). Údržba se musí
provádět minimálně jedenkrát ročně. 

3.10   Omezení provozu

Po dokončení stavby bude provedenafinální prohlídka a následně bude provedenastatickáa
dynamická zatěžovací zkouška

V průběhu výstavby lávky bude krátkodobě omezen provoz na přemosťovaných komunikacích.
Práce musí být organizovány tak, aby byl na rychlostní komunikaci vždy zajištěn provoz alespoň
v jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy. Na souběžné pozemní komunikaci první třídy
musí být vždy zajištěn minimálně střídavý provoz. 

3.11   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při výstavbě je nutné pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a hygienu práce
průběžně dodržovat všechna příslušná zákonná ustanovení, předpisy, závazné normy a
předepsané pracovní postupy.

3.12   Vliv stavby na životní prostředí

Během stavebních prací spojených s výstavbou lávky může dojít k úniku pohonných hmot,
hydraulických olejů a dalších náplní použitých mechanizačních prostředků. Při úniku ropných
látek musí být ihned přerušena stavebníčinnost na staveništi mostu a zahájeny práce spojené s
jejich bezpečnou likvidací. Samotná stavba a použité materiály nijak neohrozí ekologické poměry
v okolí lávky.
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Konstrukce byla řešena jako prostorová prutová konstrukce v programu ANSYS.Řešení
vnitřních sil bylo provedeno nelineárním výpočtem. Ve statickém výpočtu pak byly jednotlivé
prvky konstrukce posouzeny na zjištěné vnitřní síly. Prořešení mostovky v příčném směru byly
vnitřní síly zjištěny v programu SCIA ENGENEER. 

Předpínací síla byla zvolena tak, aby byl průřez motovky pro všechny charakteristické kombinace
celý tlačený a nevznikaly tak v konstrukci tahová napětí. Zároveň byla konstrukce navržena tak
aby tvořila samokotvený systém a aby tak vznikaly co nejmenší vodorovné účinky v úrovni
základové spáry.

4  Závěr

Na základě zadaných podkladů a rozměrů byl proveden návrh lávky, přemosťující zářez
pozemních komunikací. Byl proveden návrh tří variantřešení. První varianta byla navržena jako
konstrukce předpjatého visutého pásu, podepřeného jedním pylonem. Ve druhé variantě byla
lávka navržena jako zavěsená kontrukce se skloněným pylonem ve tvaru písmene A. Třetí
variantu tvořila oblouková konstrukce s krajními visutými pásy. K dalšímu řešení pak byla
vzhledem k zadání diplomové práce vybrána třetí varianta.

podpis diplomanta

vnitřní síly zjištěny v programu SCIA ENGENEER. 

Byly provedeny posudky vybranýchčástí konstrukce dle mezních stavů a pro navrženou
geometrii a předpínací síly všechny posuzované části konstrukce vyhoví limitním hodnotám. 

V Brně dne ……………………                                                 …………………………...
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