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Abstrakt 

 
Cílem této diplomové práce je návrh půdorysně zakřivené lávky pro pěší přes řeku Bečvu. Půdorysně 
zakřivená lávka je tvořena ocelovým podpůrným obloukem, který pomocí vzpěr vynáší ocelový 
podmostovkový oblouk. Ten je spolu s příčníky spřažen s betonovou mostovkou pomocí spřahovacích 
trnů. Mostovka je tvořena ze železobetonu. 
Model konstrukce je proveden ve výpočetním programu ANSYS. Návrh konstrukce je řešen dle 
platných evropských norem. Je uvažováno zatížení chodci a teplotními vlivy. 
 
Klíčová slova 
  
Půdorysně zakřivená lávka, železobetonová mostovka, podpůrný oblouk, hledání počátečního tvaru, 
ANSYS. 
  
  
Abstract 
 The aim of this thesis is the design of curved footbridge across the river Bečva. Curved footbridge 
consists of a supporting steel arch, which brings the steel struts to the steel arch under the concrete 
deck. The steel arch with crosspieces is coupled with concrete deck using the coupling pins. The deck 
is formed from reinforced concrete. 
Structural model is carried out in a computer program ANSYS. The structural design is handled in 
accordance with applicable European standards. The design considers pedestrians load and 
temperature effects. 
 
 
Keywords 
Curved bridge, concrete bridge deck, supporting steel arch, finding the initial shape, ANSYS. 
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1 ÚVOD 
 
Cílem mé diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce půdorysně zakřivené lávky pro 

pěší. Lávka bude navržena na základě zadaných podkladů a terénního profilu. Lávka bude 

propojovat dvě stezky pro chodce na březích řeky Bečvy.  

 

Návrh bude proveden ve třech variantách. Tyto návrhy budou stručně popsány, zhodnoceny a 

porovnány. Vybraná varianta bude podrobně rozpracována. Mezi tyto tři varianty patří lávka 

v přímé, podpíraná ocelovým obloukem s dolní mostovkou, druhá varianta řeší lávku v přímé, 

vynášenou šikmým pylonem a třetí varianta je půdorysně zakřivená lávky podpíraná ocelovým 

obloukem. Ze třech variant byla k rozpracování vybrána půdorysně zakřivená lávka pro pěší. 

 

Vybraná varianta bude posouzena na mezní stav únosnosti, dále bude posouzena na mezní stav 

použitelnosti. Při výběru varianty bylo také důležité, aby splňovala estetické požadavky a tedy svým 

tvarem zapadala do okolní krajiny a nepůsobila rušivým dojmem vzhledem k okolí. 

 

Diplomová práce je rozdělena na textovou část a přílohy. Přílohy jsou rozděleny na následující části 

– použité podklady, varianty řešení, výkresová dokumentace, stavební postup, vizualizace, statický 

výpočet a přílohy ke statickému výpočtu. 

 

2. PŘÍLOHY DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

2.1 Použité podklady – PŘÍLOHA P.1.1 

 

Podkladem pro zadání diplomové práce je příčný řez přemosťovanou překážkou v místě přemostění. 
V řezu je znázorněno koryto řeky a její hladina, dále reliéf břehů v místě, které lávka pro pěší 
přemosťuje.  
 

2.2 Varianty řešení – PŘÍLOHA P.1.2 

 
Na základě zadaného příčného řezu místa přemostění byly navrženy tři varianty konstrukcí. Každá 
varianta musí splňovat estetické a bezpečností požadavky. Musí být dodržena minimální šířka 
průchozího prostoru pro chodce a cyklisty. Konstrukce by měla být navržena tak, aby svým 
vzhledem nenarušovala okolní zástavbu nebo přírodu. Všechny tři varianty byly zhodnoceny a poté 
byla vybrána jedna varianta, která byla podrobně řešena v této diplomové práci. 
 
Následující podkapitoly budou věnovány navrženým variantám a stručně popsány. 
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2.2.1 – VARIANTA 1 

 
Ve variantě 1 je lávka pro pěší řešena v přímé a zavěšena na ocelobetonových obloucích skloněných 
směrem vně konstrukce. Mostovka je sestavena z prefabrikovaných segmentů čočkovitého průřezu. 

Jedná se o předpjatý pás, který je zavěšený na ocelobetonových obloucích. Průchozí prostor pro 
chodce je volen šířkou 4 m. Příčný čočkovitý řez má dvě přiléhající římsy a jeho celková šířka tvoří 
5,85 m. Ocelobetonový oblouk je zakotven na březích řeky Bečvy v betonových blocích. 

Obr. 2.1 – varianta 1 – Oblouková konstrukce 

2.2.2 – VARIANTA 2 

 
Varianta 2 je řešena jako zavěšená lávky na skloněném betonovém pylonu. Mostovka je stejně, jako 
ve variantě 1 sestavena z prefabrikovaných segmentů čočkovitého tvaru. V místě křížení betonové 
mostovky se šikmým pylonem je betonová mostovka ztužena.  
Mostovka je zavěšena po obou stranách příčného řezu na ocelových lanech, která jsou zakotvena 
v pylonu a tvoří tzv. vějířovitý tvar. Skloněný pylon je tvaru písmene A. Závěsy jsou ke konstrukci 
mostovky kloubově připojeny pomocí styčníkových plechů, zakotvených v mostovce. Jedna strana 
závěsů je kotvena do krajní opěry betonové mostovky. 
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Obr. 2.2 – varianta 2 – Zavěšená konstrukce 

2.2.3 – VARIANTA 3 

 
Varianta 3 je navržena jako půdorysně zakřivená lávka podpírána ocelovým obloukem, který vynáší 
spřaženou ocelobetonovou mostovku. Příčný směr lávky je volen také jako čočkovitý, kde jeho 
průchozí prostor je roven také 4 m. Betonová mostovka je spřažena s ocelovým podmostovkovým 
obloukem společně s příčníky, které jsou umístěny přibližně po vzdálenosti 3 metrů. Výška 

ocelových příčníků je dána z jedné strany polovinou výšky podmostovkového oblouku a z druhé 
strany lícuje se spodním okrajem přiléhajících říms. Podmostovkový oblouk je vynášen podpůrným 
ocelovým obloukem prostřednictvím vzpěr, umístěných cca po 6 m. Podmostovkový, podpůrný 
oblouk a betonová mostovka jsou zakotveny do jednoho betonového kotevního bloku na každé 
straně lávky.  

Obr. 2.3 – varianta 3 – půdorysně zakřivená lávka podpíraná obloukem 
 

2.2.4 – Vyhodnocení variant 

 
Kritérií pro výběr varianty je celá řada a jedná se o velice komplikovaný a individuální přístup. Kromě 
ekonomického hlediska se v dnešní době čím dál více poukazuje na estetiku. Dle mého názoru 
varianta 1 i 2 jsou vhodné do městské zástavby nebo v okolí obchodních center, na rozdíl od 
varianty 3, která svým vzhledem působí velice jednoduše a elegantně. Vzhledem k tomu, že se 
konstrukce nachází v blízkosti parku a podél obou břehů řeky Bečvy vedou stezky pro chodce a 
cyklisty, i z tohoto důvodu do okolí lépe zapadá konstrukce půdorysně zakřivená a může tak plynule 
navazovat na obě přiléhající stezky. 
 
Dle zadání diplomové práce jsem se zaměřila na variantu 3, která bude v práci podrobně řešena. 
 

2.3 Výkresová dokumentace – PŘÍLOHA P.2  

 
Výkresová dokumentace zahrnuje přehledné výkresy – půdorys, podélný řez a příčné řezy. Dále jsou 
zde uvedeny výkresy betonářské výztuže, opěry a výkres ocelové konstrukce včetně uložení 
podmostovkového oblouku do kotevního bloku. 
 
Rozsah výkresové dokumentace byl určen vedoucím diplomové práce. 
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2.4 Stavební postup – PŘÍLOHA P.3.1 

 
V příloze P.3 je uveden technologický postup výstavby, na základě kterého byly zohledněny fáze 
výstavby i ve lávky v softwaru ANSYS. Postup výstavby je popsán v několika krocích a doplněn o 
obrázky. 
 

2.5 Vizualizace – PŘÍLOHA P.3.2 

 
Příloha P.4 obsahuje grafickou vizualizace půdorysně zakřivené lávky. Z grafických obrázku lze vidět, 
jak konstrukce zapadá do okolní krajiny a zda je vhodně zvolena. Grafické výstupy byly vytvořeny 
v programu RHINOCEROS 6.0. 
 

2.6 Statický výpočet – PŘÍLOHA P.4 

 

Příloha Statický výpočet obsahuje podrobný postup návrhu půdorysně zakřivené lávky, včetně 
hledání počátečního tvaru podpůrného ocelového oblouku. Jsou zde popsány použité materiály na 
konstrukci. Dále je zde uveden podrobný popis modelu konstrukce, veškerá zadaná zatížení a 
výpočet vnitřních sil, se zohledněním fází výstavby konstrukce. Na základě tohoto výpočtu jsou 
získána napětí a vnitřní síly a prostřednictvím nich je konstrukce posouzena na mezní stav únosnosti 
a použitelnosti. Statický výpočet obsahuje také základní dynamické charakteristiky lávky. Konstrukce 
je posouzena na základě platných evropských norem. 
 

2.6.2 – Materiály 

 
V kapitole 2 v příloze Statický výpočet jsou uvedeny pevnostní a deformační charakteristiky 
použitých materiálů, ze kterých se řešená konstrukce skládá. 
 

2.6.1 – Volba geometrie 

 
Volba geometrie lávky je uvedena v příloze – Statický výpočet a v jeho přílohách. Zde je uvedena 
vypočítaná geometrie lávky, její jednotlivé klíčové body a důvod volby této geometrie. 
 

2.6.3 – Výpočtový model 

 
V této části práce je uveden postup výpočtu při hledání optimální tvaru půdorysně zakřiveného 
podpůrného oblouku. Konstrukce je počítána v softwaru ANSYS. Po nalezení finálního tvaru 
podpůrného oblouku je model lávky upraven výměnou prutové mostovky za deskostěnovou. U 
modelu budou popsány jednotlivé použité prvky konstrukce, dále bude stručně popsána tvorba 
modelu v prostředí ANSYS a v neposlední řadě je zde zohledněn postup výstavby lávky. V této části 
práce je také provedena modální analýza a získány tvary a frekvence vlastního kmitání konstrukce. 
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2.6.4 – Zatížení 

 

Zatížení je ve statickém výpočtu řešeno ve třech částech podle použitých modelů pro jednotlivé typy 
posuzování. Ve výpočtu je uvažována vlastní tíha konstrukce, která je generována automaticky 
softwarem, ve kterém je konstrukce počítána, na základě zadaných materiálových charakteristik. 
Dále je počítáno s proměnným zatížením od chodců a od teploty. Na základě jednotlivých 
zatěžovacích stavů jsou vygenerovány kombinace, které mohou na konstrukci nastat. 

2.6.5 – Mezní stavy únosnosti 

 
Na základě vnitřních sil od kombinací jsou vybrány nejhorší možné kombinace a na tyto je 
konstrukce a její části posouzeny. V první části je potřebo posoudit ocelovou nosnou část 
konstrukce, tedy podpůrný oblouk, podmostovkový oblouk a vzpěry. Dále je potřeba posoudit 
betonovou mostovku, jednak v příčném směru a také v podélném směru, z tohoto důvodu bylo 
nutné vytvořit dva modely konstrukce, jak je uvedeno níže v textu.  
Podmostovkový oblouk je posuzován na základě prutového modelu. Je nutné ho posoudit z hlediska 
maximálních napětí, které vznikají v prvku během životnosti konstrukce. Maximální napětí působící 
na prvek je spočítáno z normálových a smykových složek napětí, které je následně porovnáno 
s dovolenou mezí kluzu dle zvoleného materiálu prvku. Vzhledem k tomu, že se jedná o převážně 
tažený prvek, byl zde proveden posudek na kombinaci normálové síly a dvouosého ohybu. 
 
Ocelový podpůrný oblouk byl posuzován z prutového modelu. Nejprve byl posouzen 
prostřednictvím normálových a smykových napětí, zda vyhoví na maximální dovolenou mez kluzu 
použitého materiálu. Také bylo nutné průřez posoudit na základě vnitřních sil, a to vzhledem 
k posouzení stability. U podpůrného oblouku, který je celý tlačený, se jednalo o posouzení 
kombinace normálové síly a dvouosého ohybu. Pro posouzení byl také započítán vliv klopení a 
vzpěru. 
 
Postup výpočtu u ocelových tlačených vzpěr je totožný jako u podpůrného oblouku. Pokud jsou 
vzpěry taženy, výpočet posouzení je stejný jako výpočet podmostovkového oblouku. Je třeba 
posoudit vzpěry také na pevnost, tedy z hlediska napětí. 
 
Betonová mostovka byla posouzena v příčném směru na ohyb a smyk z deskostěnového modelu 
v softwaru ANSYS. Zjednodušený deskostěnový model byl tvořen v softwaru SCIA Engineer, ale 
vzhledem k nepřesnosti modelované části mostovky od něj bylo upuštěno. Mostovka byla 
posuzována po celé její délce na hodnoty dimenzačních momentů. Nebylo zde nutné řešit 
posouzení mostovky v místě vetknutí, protože hodnoty dimenzačních momentů v příčném směru 
jsou srovnatelné s hodnotami uprostřed lávky a navržená výztuž tedy vyhoví po celé délce 
konstrukce. 
 
Pro posouzení betonové mostovky v podélném směru bylo využito prutového modelu. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o betonovou mostovku namáhanou kombinací normálové síly a dvouosého 
ohybu, bylo zapotřebí využít plochy porušení u prostorového interakčního diagramu. Navržená 
výztuž byla posouzena na zjednodušeném ekvivalentním obdélníkovém průřezu. Posudek je ověřen 
v softwaru RS IDEA, kde je průřez zadán ve skutečném tvaru s veškerou navrženou výztuží. 
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2.6.6 – Mezní stavy použitelnosti 

 
V mezních stavech použitelnosti byla věnována pozornost maximálnímu průhybu, vzniklému na 
konstrukci při kvazistálé kombinaci. V části omezení napětí při charakteristické kombinaci bylo 
sledováno maximální možné tlakové napětí v betonu, které bylo posouzeno s maximální tlakovou 
únosností betonu. V neposlední řádě byla řešena problematika vzniku trhlin. V železobetonové 
konstrukci je dovolen vznik trhlin. Na základě přímého výpočtu posouzení průřezu na vznik trhlin pro 
namáhání normálovou silou a ohybovým momentem konstrukce vyhověla.  
 
Pro představu o chování konstrukce při zatížení větrem a při dynamické odezvě na pohyb skupiny 
chodců nebo vandalů byla provedena modální analýza konstrukce, prostřednictvím které byly 
zjištěny frekvence a významné tvary vlastního kmitání konstrukce. 
 

2.7 – PŘÍLOHY STATICKÉHO VÝPOČTU P.4.1 

 
V přílohách statického výpočtu jsou uvedeny veškeré grafické výstupy posuzovaných kombinací 
zatížení ze softwaru ANSYS. Při posouzení jednotlivých konstrukčních prvků se postup výpočtu velice 
často opakuje. Z tohoto důvodu byly v příloze statického výpočtu uvedeny také postupy výpočtu v 
tabulkách z programu MS Excel.  
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3. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

3.1 – Identifikační údaje 

 
Stavba:    Lávka pro pěší a cyklisty 

Název objektu:   Půdorysně zakřivená lávka pro pěší a cyklisty 

Katastrální území:   Přerov 

Město:     Přerov 

Kraj:     Olomoucký 

Objednatel:    město Přerov 

Investor:    město Přerov 

Budoucí správce objektu:  město Přerov 

Projektant:    Bc. Lucie Totková 

     Příční 19/436, Klobouky u Brna, 691 72 

 

3.2 – Základní údaje o lávce 

 
Délka přemostění:   72,00 m 

Délka lávky:    81,43 m 

Délka nosné konstrukce:  79,97 m 

Šířka mostovky:   5,47 m 

Průchozí prostor lávky:  4,0 m 

Rozpětí podpůrného oblouku: 73,62 m 

Výška lávky:    5,58 m 

Plocha nosné konstrukce:  437,45 m² 

Zatížení lávky:    Zatížení lávek pro pěší dle ČSN EN 1991-2 
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3.3 – Lávka a její umístění 

3.3.1 – Účel lávky 

Lávka bude sloužit pro převádění pěší a cyklistické dopravy z jednoho břehu řeky Bečvy na druhý. 

Snaha umístění lávky byla taková, aby byla citlivě umístěna do terénu v klidné části okraje města 

Přerov a svým vzhledem zapadala do okolní přírody obklopující lávku. Půdorysně zakřivená lávky je 

umístěna na okraji města Přerov, nedaleko městského parku na jedné straně břehu a s městským 

rybníkem na druhé straně břehu. Lávka není navržena na zvláštní vozidlo, protože nedaleko této 

konstrukce je most pozemní komunikace. Lávka svým podélným sklonem splňuje požadavek pro 

osoby se sníženou pohyblivostí. 

 

Vzhledem k tomu, že lávka je umístěna přes řeku Bečvu v místě, kde se nepředpokládá výskyt lodí, 

nejsou zde kladeny omezující výškové podmínky díky plavebnímu profilu. 

 

3.3.2 – Charakter překážky a převáděné komunikace 

 

3.3.2.1 – Převáděná komunikace 

Převáděná komunikace bude sloužit pro pěší a cyklistickou dopravu. Lávka na obou koncích naváže 

na stávající komunikaci pro pěší. Bude sloužit jako bezbariérové spojení pro osoby s omezenou 

pohyblivostí. Volná šířka převáděné komunikace je 4,0 m. Komunikace je po celé délce vedena 

v půdorysné čtvrtině kružnice. Příčný sklon lávky je volen jako střechovitý se sklonem 2,5 %. 

 

3.3.2.2 – Přemosťovaná překážka 

Lávka vedená přes řeku Bečvu slouží k převedení chodců a cyklistů z jednoho břehu řeky na druhý. 

Koryto řeky je široké cca 60 m. Podél řeky v zářezu je z jedné strany vedena cesta pro pěší. Lávka by 

měla plynule navazovat na okolní komunikaci pro pěší a cyklisty a měla by svým vzhledem zapadat 

do krajiny. 

 

3.3.3 – Územní podmínky 

Lávka je situována v extravilánu v poměrně rovinatém terénu. Nedaleko břehu řeky Bečvy je obytná 

zóna s městským rybníkem, a na druhém břehu je městský park. 

 

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 0,15 m, pod ní je vrstva cca 1,8 m písčité hlíny, následuje štěrk s příměsí 

jemnozrnné zeminy až do hloubky 4 m, pod ním se nachází již dostatečně únosná vrstva zeminy.  

Před zahájením prací musí být provedena skrývka ornice o mocnosti 0,15 m. 
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3. 3. 5 – Inženýrské sítě 

V prostoru se nenacházejí žádné inženýrské sítě. 

 

3.4 Technické řešení lávky 

3.4.1 – Popis konstrukce lávky 

 

Konstrukce lávky je tvořena půdorysně zakřiveným ocelovým podpůrným obloukem, který 

prostřednictvím ocelových vzpěr vynáší podmostovkový oblouk s příčníky. Na podmostovkovém 

oblouku a příčnících je položena železobetonová mostovka.  

 

Betonová mostovka má tvar ploché desky s masivnějšími římsami o celkové šířce 5,470 m. Tloušťka 

mostovkové desky (nad pochůzím prostorem) je rovna 180 mm. Průchozí prostor lávky je široký 4 

m. K tomuto prostoru přiléhají dvě římsy o šířce 0,735m. Příčný sklon mostovky je 2,5 % z důvodu 

odvodnění. Na římsách je osazeno ocelové zábradlí.  

 

Ocelový podpůrný a podmostovkový oblouk je tvořen trubkou o průměru 700 mm a tloušťce stěny 

50 mm. Vzpěry jsou navrženy o průměru 200 mm a tloušťce stěny 15 mm. Ve středu lávky mají 

vzpěry zvětšenou tloušťku na 20 mm. Podpůrný oblouk je celý tlačený díky nalezenému 

optimálnímu tvaru. 

 

Půdorysně zakřivená lávka kopíruje čtvrtinu kružnice o poloměru asi 50 m. Je spřažena pomocí 

spřahovacích prostředků s podmostovkovým obloukem a příčníky. Podpůrný ocelový oblouk vynáší 

podmostovkový oblouk. Betonová mostovka je železobetonová a bude prováděna monoliticky. 

Vyztužena je v příčném i podélném směru. V podélném směru jsou silněji vyztuženy římsy přiléhající 

k betonové mostovce. Veškerá výztuž v betonové mostovce bude ohýbána a bude kopírovat tvar 

půdorysně zakřivené lávky. Po cca 12 m budou výztuže stykovány.  

 

Všechny konstrukční prvky půdorysně zakřivené lávky budou zakotveny v betonových blocích 

(vetknuty). V místě vetknutí je betonová mostovka zesílena a dovyztužena z důvodu velkých 

tahových napětí při jejím horním líci.  

Podmostovkový oblouk je vetknut do betonové opěry. Jsou zde provedeny diafragmata (ocelové 

traverzy) o dostatečné délce, aby byly schopny přenést krouticí moment vznikající v betonové 

mostovce. V těchto diafragmatech je navařen podmostovkový oblouk. Tyto diafragmata jsou poté 

přikotvena do betonové opěry prostřednictvím kotevních tyčí. Výpočet kotvení a opěrných 

betonových bloků není předmětem této diplomové práce. 

 

Během výstavby je nejprve osazena ocelová konstrukce, která je svařena, vetknuta do kotevních 

bloků a poté je na ni vybetonována mostovka.  
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3.4.2 – Založení 

Řešení založení konstrukce není předmětem diplomové práce. Založení je tedy provedeno pouze 

inženýrským odhadem. Předpokládá se, že objekt bude založen na vrtaných mikropilotách.  

 

3.4.3 – Spodní stavba 

Nejdříve bude provedena podkladní vrstva betonu tloušťky 150 mm. Na tuto vrstvu bude 

vybetonován železobetonový základ z betonu třídy C25/30. Železobetonový základ se nachází 

v prostředí XC4, XD1 a XF2. Základy podmostovkového a podpůrného oblouku budou propojeny 

pomocí tlačené vzpěry. Je snaha vytvořit staticky samokotvený systém, aby bylo zaručeno co 

nejmenší namáhání základů silami působícími v rovině základové spáry. 

 

3.4.4 – Mostovka 

Mostovka je vytvořena monolitickým betonem, který je zalit do předem vyvěšeného bednění. Je 

tvořena plochou desky s masivnějšími římsami. Skládá se z mostovkové desky a k ní přiléhají dvě 

římsy o šířce 735 mm. Mostovka je tvořena betonem třídy C45/55. Průchozí šířka mostovky je 4,0 m.  

Výztuž v mostovce je navržena v podélném i příčném řezu. V příčném řezu jsou navrženy profily 

průměru 14 mm po celé délce betonové mostovky i v římsách. V podélném směru jsou 

v mostovkové desce navrženy také profily průměru 14 mm a v římsách profily průměru 25 mm. 

V podélném směru dojde k zakřivení betonářské výztuže ještě před osazením do betonové 

mostovky. Výztuž je u středu mostovky a v místě příčníků rozmístěna mezi spřahovací prostředky na 

podmostovkovém oblouku a příčnících a bylo tak zajištěno kvalitní spřažení průřezu.  

V blízkosti vetknutí je průřez zesílen z důsledků velkých tahových napětí. 

Obr. 3.4 – řez mostovkou a ocelovými oblouky 

 

3.4.5 – Ocelové oblouky 

Ocelový podpůrný i podmostovkový oblouk je navržen z trubek průměru 700 mm a tloušťky 50 mm. 

Jako materiál trubek je zvolena konstrukční ocel S 355.  

Ocelový podmostovkový oblouk kopíruje čtvrtinu kružnice betonové mostovky.  
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Podpůrný ocelový oblouk má tvar odpovídající optimálnímu tvaru oblouku, získanému z výpočtu. 

Konečný tvar optimálního tvaru oblouku byl zjištěn z předem stanoveného tvaru visuté půdorysně 

zakřivené lávky. Prostřednictvím vnucených deformací závěsů v laně byl nalezen optimální tvar 

podpůrného oblouk, který je tlačený, viz Statický výpočet. 

Ocelové příčníky jsou přivařeny na podmostovkový oblouk a jsou tvořeny I profilem o proměnné 

výšce stojiny. V místě styku s podmostovkovým obloukem je výška příčníku 350 mm (tedy do 

poloviny výšky podmostovkového oblouku) a v místě styku příčníku s betonovou římsou je výška 

shodná s hranou spodního líce betonové římsy. 

Příčníky i podmostovkový oblouk jsou po celé délce opatřeny spřahovacími trny. 

 

3.4.6 - Vzpěry 

Vzpěry o průměru 200 mm a tloušťce stěny 15 mm (ve středu lávky jsou tři vzpěry s tloušťkou stěny 

20 mm) jsou vynášený ocelovým podpůrným obloukem. Prostřednictvím podpůrného oblouku 

vynášejí podmostovkový oblouk s příčníky a betonovou mostovku. 

 

3.5 – Vybavení lávky 

 

3.5.1 – Ložiska 

Na půdorysně zakřivené lávce nejsou navržena žádná ložiska, protože betonová mostovka je 

společně s podmostovkovým obloukem vetknuta do betonové opěry. Z tohoto důvodu klesají 

nároky na údržbu mostní konstrukce. 

 

3.5.2 – Dilatační mostní závěry 

Konstrukce neobsahuje dilatační závěry. Vzhledem k tomu, že na konstrukci celoročně působí 

teplota, dochází k protažením nebo zkrácením konstrukce. Avšak tyto deformace se mohou díky 

půdorysnému zakřivení konstrukce realizovat bez větších obtíží. 

 

3.5.3 – Vozovka a izolace 

Mostovka bude po zmonolitnění opatřena vrstvou asfaltu, která bude uložena na stěrkovou izolaci. 

Spodní stavba bude pod úrovní terénu opatřena izolací proti zemní vodě a vlhkosti. Izolace bude 

provedena asfaltovým nátěrem. 

 

3.5.4 – Odvodnění 

Z důvodu odvodnění mostovky bude mostovka provedena ve střechovitém sklonu 2,5 %. Voda tak 

bude stékat ke krajům průchozího prostoru mostovky a odtud bude svedena v podélném směru ke 

krajním opěrám. Pro rychlejší odvod vody z konstrukce budou po 12 m u kraje provedeny 
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odvodňovače. Odtud bude voda pomocí PVC potrubí odvedena skrze mostovku do odvodňovacího 

zařízení. 

 

3.5.5 – Římsy 

Římsy jsou součástí tvaru betonové mostovky. 

 

3.5.6 – Zábradlí a svodidla 

Po obou stranách mostovky bude provedeno ocelové zábradlí, které bude zakotveno do říms, které 

přiléhají k mostovkové desce. Sloupky zábradlí budou ve vzdálenosti cca 2 m. Sloupky zábradlí 

budou kotveny pomocí patních desek a kotevních šroubů do římsy. Výška zábradlí musí být volena 

s ohledem na převádění cyklistické dopravy, tedy 1,0 m od horního povrchu mostovky, tedy je výška 

zábradlí rovna cca 1,1 m. Výplň zábradlí bude provedena pomocí ocelových sítí, aby byla splněna 

bezpečnostní kritéria. 

 

3.6 – Použité materiály 

3.6.1 - Beton 

Beton mostovky je stanoven podle normy ČSN EN 1991. Třída betonu je volena s ohledem na stupeň 

vlivu prostředí, ve kterém se konstrukce nachází. Pro konstrukci byl použit beton třídy C 45/55. 

Konstrukce se nachází ve stupni vlivu prostředí XC4, XD1 a XF3. 

 

3.6.2 – Betonářská výztuž 

Pro vyztužení betonového průřezu byla použita výztuž B500B. Výztuž bude do bednění navázána již 

v ohnutém tvaru, kopírující podélný směr mostovky. Jednotlivé rozestupy mezi pruty jsou uvedeny 

ve výkrese. Minimální krycí vrstva betonářské výztuže je stanovena hodnotou 50 mm podle vlivu 

stupně prostředí a je uvedena na výkresech. 

 

3.6.3 – Konstrukční ocel 

Ocelový podpůrný, podmostovkový oblouk, vzpěry a příčníky jsou provedeny konstrukční ocelí třídy 

S355.  

 

3.6.4 – Povrchová úprava ocelových částí konstrukce 

Veškeré ocelové části konstrukce musí být opatřeny ochranným protikorozním nátěrovým 

systémem pro zamezení nepříznivých vlivů prostředí podle normy. Ocelové části konstrukce budou 

opatřeny reaktivním základním nátěrem a také syntetickým vrchním nátěrem. Povrchy všech 

ocelových částí vyskytujících se na konstrukci musí být ještě před samotným provedením nátěru 
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vždy patřičně ošetřeny. Možnosti ošetření jsou okartáčování, otrýskání nebo opálení. Veškeré 

spojovací prostředky budou pozinkované. 

 

3.6.5 – Požadovaná přesnost vytyčení 

Vytyčení lávky bude provedeno podrobnými body v souřadnicovém systém S-JTSK. Mezní odchylky 
vytyčených vztažných přímek půdorysné osnovy nebo 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 přesné požadavky. Celá konstrukce bude provedena podle 
platných norem či doporučených technických předpisů. 
 

3.7 – Postup výstavby lávky 

Postup výstavby je uveden v příloze P.3. Postup výstavby je uveden graficky i s textovou částí 
sloužící jako komentář k jednotlivým krokům výstavby. 
 

3.8 – Údržba lávky 

Údržbu lávky je povinen zajistit správce lávky, kterou je město Přerov. Účelem je udržení lávky 
v dobrém technickém stavu a zabránění vzniku vad vlivem klimatických a dopravních podmínek. 
Údržba zahrnuje zejména čištění povrchů od hrubých nečistot a kontrola případných poškození 
lávky. V případě zjištění jakékoliv poruchy je správce povinen provést patřičné kroky, které vedou 
k odstranění zjištěné škody a následnému uvedení do správného technického stavu konstrukce. 
Údržba zajišťuje i úpravu svahů a terénu pod lávkou a údržbu vegetace poblíž kotevních bloků – je 
snaha zabránit poškození konstrukce prostřednictvím prorůstání vegetace. Údržba se musí provádět 
minimálně jedenkrát ročně. 
 

3.9 – Zatěžovací zkouška 

Po dokončení stavby bude provedena finální prohlídka konstrukce a následně bude provedena 
statická a dynamická zatěžovací zkouška. 
 

3.10 – Omezení provozu 

V průběhu výstavby lávky nebude omezen provoz v okolí lávky. Stavební práce musí být zajištěny 
tak, aby co nejméně omezovali provoz chodců v okolí. 
 

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. 
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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. Pří úniku ropných látek 
do řeky musí být ihned přerušena stavební činnost na staveništi a zahájeny práce spojené s jejich 
bezpečnou likvidací. Samotná stavba a použité materiály nijak neohrozí ekologické poměry v okolí 
lávky.  
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4. ZÁVĚR 
Na základě zadaných podkladů byl proveden návrh lávky přemosťující řeku Bečvu. Byly provedeny 
tři varianty řešení. V první variantě byla lávka zavěšena na ocelobetonovém oblouku 
prostřednictvím ocelových závěsů, v druhé variantě byla lávka zavěšená na šikmém betonovém 
pylonu na lanech. Třetí variantu tvořila půdorysně zakřivená lávka podpíraná ocelovým obloukem. 
Předmětem podrobného řešení diplomové práce byla varianta č. 3. 
 
Filozofie návrhu konstrukce  spočívala ve snaze nalézt optimální tvar podpůrného ocelového 
oblouku, který bude pouze tlačený, s co nejmenšími ohybovými momenty. Prostřednictvím visuté 
půdorysně zakřivené konstrukce byl zjištěn finální tvar visutého lana, který byl využit jako optimální 
tvar podpůrného ocelového oblouku. Nelze nalézt takový tvar oblouku, který bude pouze tlačený, 
protože ohyb je do něj vnesen od poklesu vlastní tíhy, zatížení, výstavby a mnoha dalších zatížení 
během provozu lávky. 
 
Konstrukce byla řešena jako prostorová prutová konstrukce v MKP softwaru ANSYS.  
Návrh lávky pro pěší respektoval vliv vlastní tíhy konstrukce a jejího vybavení (ostatní stálá zatížení), 
zatížení dopravou – v tomto případě chodci a teplotní namáhání. Byla modelována postupná 
výstavba lávky, bylo zkoumáno několik variant zatížení chodci (plná plocha lávky, polovina lávky 
v podélném i příčném směru, zatížení na střední části lávky a šachovnicová zatížení). Teplotní 
zatížení respektovalo jak rovnoměrnou, tak rozdílovou složku teploty. 
 
Při analýze extrémů namáhání konstrukce bylo řešeno pro prutový model celkem 30 kombinací 
zatížení. V případě deskostěnového modelu lávky bylo analyzováno přes 60 kombinací zatížení. 
Konstrukce byla posuzována zejména na kombinace vnitřních sil, často s využitím ekvivalentních 
napětí v případě ocelových konstrukčních prvků, a také s využitím interakčního diagramu (i pro 
situace s prostorovou plochou porušení) v případě železobetonové mostovky. Při posouzení byl 
zahrnut i vliv klopení a vzpěru. 
 
Navržená geometrie, profily a vyztužení u mostní desky vyhovují zadaným požadavkům na 
přemostění řeky Bečvy estetickou a ekonomickou konstrukcí s nízkými náklady na údržbu. V tomto 
smyslu lze konstatovat, že bylo dosaženo požadavků investora a splněny vytčené cíle práce. 
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