
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES 
  

  

NÁVRH BETONOVÉ LÁVKY PRO PĚŠÍ 
DESIGN OF CONCRETE PEDESTRIAN BRIDGE 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   MATĚJ HLAVÁČEK  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. MILOŠ ZICH, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2016                   
  



 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 

Studijní obor 3647R013 Konstrukce a dopravní stavby 

Pracoviště Ústav betonových a zděných konstrukcí 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Student Matěj Hlaváček 

Název Návrh betonové lávky pro pěší 

Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. 

Datum zadání 

bakalářské práce 
30. 11. 2015 

Datum odevzdání 

bakalářské práce 
27. 5. 2016 

V Brně dne 30. 11. 2015 

     .............................................           ...................................................      

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 

Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 

Děkan Fakulty stavební VUT 
 



 

 

  

Podklady a literatura 

1. Stavební podklady (dispozice, fotografie, situace). 

2. Platné ČSN a EN normy. 

3. Vhodné výpočetní programy (např. Nexis, Scia, Ansys apod.)  

4. Studijní opory VUT FAST Brno.  

  

Zásady pro vypracování 

Na zadané dispoziční uspořádání provést návrh betonové lávky pro pěší, včetně statického 

výpočtu a nezbytné výkresové dokumentace (tvaru a výztuže).  

 

Rozsah bakalářské práce stanoví vedoucí práce. 

 

Požadované výstupy: 

Textová část (obsahuje průvodní zprávu a ostatní náležitosti dle níže uvedených směrnic) 

Přílohy textové části: 

P1) Použité podklady  

P2) Statický výpočet  

P3) Výkresová dokumentace  

P4) ....... 

 

Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP (1x), Popisný soubor závěrečné práce 

(1x) 

 

Bakalářská práce bude odevzdána v listinné a elektronické formě dle směrnic a na CD (1x).  

  

Struktura bakalářské/diplomové práce 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 

vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP). 

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, 

že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují). 

.............................................      

doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce 

 

 



NÁVRH BETONOVÉ LÁVKY PRO PĚŠÍ  MATĚJ HLAVÁČEK 

4 

 

Abstrakt 
Cílem bakalářské práce je návrh lávky pro pěší na zadaném místě. Byly vypracovány tři 

varianty přemostění, z nichž byla jedna vybrána pro podrobný návrh a posouzení. Konstrukce 

lávky je navržena jako rám s vetknutými pilotami a s kloubem v místě připojení piloty na 

základ. Pro výpočet účinků zatížení byl použit program Scia Engineer, posouzení bylo 

provedeno převážně pomocí MS Excelu a ručními výpočty a výkresy rýsovány v programu 

AutoCAD. V práci je řešeno předpětí konstrukce, krátkodobé a dlouhodobé ztráty, mezní 

stavy únostnosti a použitelnosti a výkresy výztuže.  

  

Klíčová slova 
Lávka pro pěší, předpjatý beton, návrh předpětí, dodatečné předpínaná výztuž, železobeton, 

rámová konstrukce, piloty, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnost, smyk  

  

  

  

Abstract 
The aim of the thesis is to design a footbridge at the specified location. There have been 

developed three variants of bridge, which one was selected for detailed design and check. 

Construction of the footbridge is designed like a frame with fixed foundation piles and hinge 

attached at the point of connection to the foundation piles. For the calculation of load effects 

was used Scia Engineer, for the assessment was using MS Excel and manual calculations and 

drawings drawing in AutoCAD. In this work is done preload design, short- and long-term 

losses, ultimate and serviceability limit state and reinforcement drawings.  

  

Keywords 
Footbridge, prestressed concrete, proposal of prestress, post-tensioned reinforcement, 

reinforced concrete, frame construction, piles, ultimate limit state, serviceability limit state, 

shear  
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ÚVOD 
 

Cílem této práce je navrhnout lávku pro pěší a cyklisty v dané lokalitě. Lokalita se nachází 

v Praze. Záměrem je propojení ulic Přípotoční a K Botiči přemostěním potoka Botiče. Lávka 

bude spojovat především sídliště na jedné straně a gymnázium, léčebnu a další občanskou 

zástavbu na straně druhé. 

Pro přemostění byly navrženy tři varianty, z nichž byla vybrána jedna jako nejvhodnější, 

kterou zpracovávám v této práci. Jedná se o symetrickou rámovou konstrukci s mostovkou 

dvojitého T průřezu a opěrami napojenými na piloty vrubovým kloubem.  

Pro řešení lávky byl použit program Scia Engineer, MS Excel a další případné ruční výpočty. 

V této práci řeším návrh předpětí konstrukce v mostovce a opěře, ztráty předpětí, posouzení 

na mezní stav použitelnosti, posouzení na mezní stav únosnosti a posouzení na únosnost 

v příčném směru.  
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VSTUPNÍ PARAMETRY PRO NÁVRH 
 

Situace 
 

Lávka je navržena jako šikmá lávka, o šikmosti 60°. Její orientace je určena polohou 

komunikací, které chceme spojit. Šikmá délka přemostění se pohybuje podle dané konstrukce 

Použité varianty od 18 do 23 metrů. 

 

 
 

Podélný profil 
 

Profil koryta je klasický žlabovitý, se zpevněným dnem. Kolmá délka od jednoho zpevněného 

břehu ke druhému je 23,7 m. Volný konstrukční prostor je 4,3 m. 
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Studie variant 
 

Varianta A 
 

První varianta je navržena jako dodatečně předpjatá rámová konstrukce s vetknutými patkami 

a pilotami pro zmenšení ohybových momentů v patě. 

Příčný profil mostovky tvoří dvojitý T průřez s předpínacím lanem v místě trámů. V příčném 

směru působí deska jako spojitá deska s podepřením v místě trámů a s vyloženými konzolami. 
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Varianta B 
 

Druhá varianta je tvořena předpjatou parabolickou mostovkou s masivními opěrami 

kotvenými zemními kotvami do svahu. 

Průřez mostovky tvoří deska s okrajovými nosníky, ve kterých jsou předpínací kabely. 

V příčném směru působí jako prostá deska s liniovými podporami v místě nosníků. 
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Varianta C 
 

Třetí varianta je železobetonová mostovka o jednom poli, působící jako prostý nosník, 

s uložením na opěrách s visutými křídly. Průřez mostovky je jednotrám. 

V příčném směru působí deska mostovky jako vyložená konzole s vetknutím v místě trámu. 

 
 

 

 

Nakonec byla vybrána varianta A pro podrobný návrh a posouzení. Její statické a konstrukční 

řešení pro dané rozpětí bylo zvoleno jako nejvhodnější. 
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Geometrie a konstrukční řešení 
 

Popis konstrukce 
 

Hlavní nosnou konstrukci tvoří rám. Pro lehčí popis a výpočet jej budu dělit na část mostovky 

a část opěry se základem a pilotami. 

 

Lávka je v relativně velkém šikmém úhlu a s osou vodoteče svírá úhel 60°. Předpokládáme, 

že zatížení se bude roznášet jak v šikmém rozměru délky rozpětí, ve směru trámů, tak i 

v nejkratším kolmém rozměru, proto lze délku mostovky náhradního prutového modelu 

zkrátit.   

 

Celá konstrukce bude budována monoliticky z betonu třídy C 35/45. Beton je zvolen podle 

předpokládaného působení vnějších vlivů, jedná se o XC4, XF2, XD1. Jelikož se základ 

konstrukce nachází v blízkosti vodního toku a spodních vod, lze předpokládat pro opěru i 

působení vlivu částečně agresivních vod XA1. Piloty se základem konstrukce se budou 

betonovat odděleně a lze na ně použít beton menší pevnostní třídy. Jako první se budou 

budovat piloty, následně základ a poté dohromady opěra s mostovkou. 

 

Vrchní stavba 
 

Opěra je z železobetonu třídy C 35/45. V opěře vedou i kanálky předpínací výztuže, které je 

potřeba zohlednit. Samotná opěra má prostý obdélníkový průřez 6150 mm na 1500 mm. 

Z důvodu šikmosti lávky byla opěra navržena s větší šířkou než má mostovka. 

V temeni mostovky jsou vybrané kotevní kapsy, které je nutno po předepnutí kabelů v opěře, 

zabetonovat. 

 

Mostovka lávky tvoří dvojitý T trámový průřez spojený deskou tloušťky 200 mm. Po stranách 

jsou malé římsy, do kterých bude kotveno zábradlí. Rozměry mostovky jsou podrobně 

zakótovány v příloze P2.   

Šířka mostovky vycházela z návrhu šířky průchozího prostoru. Na lávku byly navrhovány dva 

pruhy pro chodce a dva pruhy pro cyklisty vzájemně oddělené bezpečnostním proužkem. 

Tedy 2x0,75+2x1+0,25=3,75 m. Celková šířka mostovky s průchozím prostorem a římsami je 

konečných 4,45 m. 

 

Spodní stavba 
 

Piloty byly do konstrukce navrženy dodatečně, protože původní konstrukce s vetknutím 

v místě základu vykazovala nepřiměřené vnitřní síly, především od teploty, které nebylo s to 

nadimenzovat. 

Piloty jsou připojené pomocí vrubového kloubu na základ a vzniká tak kloub v místě napojení 

na základ. Toto opatření působí na konstrukci příznivě a zmenšily vnitřní síly na přiměřené 

hodnoty. 

Piloty nejsou v této bakalářské práci nijak navrhovány či dimenzovány a jsou v práci z výše 

uvedených konstrukčních důvodů. 

 

Základ je navržen z železobetonu o výšce 1000 mm a s přesahy 800 mm oproti průřezu opěry. 

Pod základem je navrhnut podkladní beton tloušťky 100 mm. Do základu je nutné předem 

zabetonovat ukončení pasivní kotvy VSL-H. 
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Ostatní 
 

Pro předpínání byly použity kotvy a lana firmy VSL (viz. Seznam literatury [6]). Jako aktivní 

napínací kotvy byly použity kotvy VSL-CG a pro pasivní kotvení do základu byly použity 

kotvy VSL-H. 

 

Povrch mostovky je ošetřen izolační vrstvou, natavovaný izolační pás, a následně vrstvou 

asfaltového betonu tloušťky 50 mm a povrchovou úpravou posypem křemičitým pískem. 

Odvodnění lávky je provedeno pomocí podélného sklonu 2,0%. 

 

 

Zatížení 
 

Zatížení na konstrukci je počítáno v programu Scia Engineer. 

Všechny zatížení (od vlastní tíhy, ostatního stálého zatížení, užitného, zeminy a přitížení a 

rovnoměrné a nerovnoměrné teploty) jsou podrobně uvedeny v příloze P3. 

Na mostovce se počítá s převážným pohybem chodců a občasným pojezdem vozidla údržby 

nebo záchranných složek. 

 

Užitné zatížení bylo na lávku zadáváno v 6 různých zatěžovacích stavech. Pro chodce ve dvou 

stavech, chodci na celé délce a chodci na polovině délky rozpětí. Pro obslužné vozidlo ve 4 

stavech, dvě pro vyvození maximálního ohybového momentu, poloha podle Vereščagina a 

dvě pro vyvození maximální posouvající síly. 

 

Užitné zatížení chodci lze podle normy redukovat.  

Vjezdu obslužného vozidla není na konstrukci nijak bráněno. 

Na lávce není předpokládáno srocování obyvatel nebo konání sportovních akcí. 

Výpočty na dynamiku lávky od běžného působení chodců nebo vandalismu není v cíli této 

práce. 

 

 

Návrh předpětí 
 

Předpětí bylo navrhováno podle omezujících podmínek pro beton. 

Předpínací kabely byly navrženy různé pro mostovku a opěru lávky. Největší ohybový 

moment vznikal pro obě navrhované dráhy v rohu rámu. 

 

Pro mostovku byly navrženy 4 kabely po 10 lanech a pro opěru 3 kabely po 10 lanech. 

V obou případech je počet lan o cca 5 více, než je požadováno. 

 

Krátkodobé ztráty byly navrženy 10% a dlouhodobé ztráty také 10% z předpínací síly. 

V některých stavech byly předpokládané ztráty překročeny, ale konstrukce stále vyhovuje 

z důvodu rezervy přidaných lan při návrhu. 

 

Mezní stav použitelnosti 
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Na mezní stavy použitelnosti byla navrhována mostovka a opěra. Posouzení bylo provedeno 

v charakteristické, časté i kvazistálé kombinaci a časech t0 a t8. 

Mostovka i opěra vyhověly ve všech kombinacích a časech. 

 

Mezní stav únosnosti 
 

Na mezní stavy únosnosti byla navrhována mostovka a opěra v podélném směru a deska 

mostovky v příčném směru. 

Mostovka, opěra i deska mostovky vyhoví na únosnost. 

 

 

Závěr 
 

Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout variantu řešení a tu následně rozpracovat do obsahu 

bakalářské práce. Navržena byla rámová konstrukce s pilotami a vloženými klouby. 

Konstrukce je poté dodatečně předpjata na třech místech. Návrh předpětí, výpočet ztrát a 

následné posouzení bylo hlavní náplní této práce. V určitých aspektech bylo navrhování 

zjednodušeno. Například se nepočítá se zatížením větrem, sněhem, nenavrhuje se podrobně 

pilota a základ,… Hlavní obsah práce byl zpracován ve statickém výpočtu a následných 

výkresech. 

Práci hodnotím jako přínosnou, i když ve zpětném pohledu bych pár věcí změnil. 
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