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Předmětem bakalářské práce je návrh nosné konstrukce lávky přes řeku Lubinu 

ve městě Příbor. Pro návrh lávky byly vypracovány studie tří různých konstrukcí 

o jednom poli z nichž jedna byla vybrána pro podrobnější zpracování, posouzení 

a vytvoření výkresové dokumentace. Vybraná varianta je tvořena předpjatým 

parapetním nosníkem. Pro výpočet vnitřních sil byl použit statický program Scia 

Engineer. Posouzení bylo provedeno metodou mezních stavů. Fáze výstavby 

konstrukce nejsou v rámci práce řešeny.  

lávka, řeka, předpětí, předpjatý beton, prutová konstrukce, mezní stavy, kabely, 

lana  

The subject of the bachelor thesis is about a concept of pedestrian bridge across 

the river Lubina in city Příbor. For final design of pedestrian bridge was made three 

preliminary designs of constructions and one of them was choosen for detailed 

processing, assessment and making drawings. The choosen variant is made 

as prestressed concrete&apos;s beam with parapets. For calculation of internal 

forces was used Scia Engineer Software. Assessment was made by method 

of ultimate and serviceability limit state. A process of constructio&apos;s works are 

not going be treated in this work.  

pedestrian bridge, river, prestressed concrete, bar structure, limit states, tendons, 

prestressing strand  
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Cílem této bakalářské práce byl návrh lávky přes řeku Lubinu v Příboře. Pro tento účel 

byly navrženy tři varianty přemostění, které braly v úvahu jak funkční stránku konstrukce, tak 

i její estetickou stránku, a z nichž jedna byla následně podrobně zpracována. Pro 

bakalářskou práci byla zvolena varianta A – lávka jako předepjatý parapetní nosník. Zbylé 

dvě varianty (varianta B – lávka jako prostě uložený, přímý předpjatý jednotrám a varianta C 

– lávka jako rámová, oblouková železobetonová konstrukce) byly podrobněji rozpracovány 

v rámci práce SVOČ. Práce neřeší fáze ani technologii výstavby. Posouzení konstrukcí bylo 

provedeno metodou mezních stavů. 
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Dispozice možného řešení lávky byla limitována dvěma hlavními technickými 

omezeními – výškou kontrolní návrhové hladiny průtoku stoleté vody a maximálním 

povoleným podélným sklonem pěší komunikace. Konstrukce lávky v této lokalitě spadá do 

třetí návrhové kategorie podle dopravního významu, tedy snadno nahraditelný mostní objekt. 

Minimální volná výška nad návrhovou hladinu je pro tuto kategorii stanovena na 500 mm. 

Pro všechny dále navržené varianty platí, že je potřeba zachovat tuto minimální volnou výšku 

nad návrhovou hladinou stoleté vody na minimálně dvou třetinách vzdálenosti mezi líci opěr. 

 

Maximální povolený podélný sklon komunikace pro pěší je 8,3%. Tato hodnota 

nesměla být překročena jak na samotné konstrukci lávky, tak na částech komunikace 

vedoucích k bezprostřednímu nástupu na lávku. Jelikož bylo potřeba navrhnout konstrukci co 

nejvýše (kvůli vysoké kontrolní návrhové hladině), byly pro návrh použity hodnoty 

maximálního podélného sklonu komunikace pro pěší a to od nejbližších pevných 

a neměnných bodů, kterými jsou na levém břehu železniční přejezd vzdálený od nástupu na 

konstrukci 8,4 m a na pravém břehu silniční komunikace vzdálená od  nástupu na lávku 18,4 

m. 

Omezení nedovolila návrh lávky tvarově prověšené směrem dolů a z estetických 

důvodu kvůli minimalizaci narušení rázu okolí nebylo navrženo ani řešení s konstrukčními 

prvky výrazně čnějícími do výšky. Dvě varianty byly zvoleny jako přímé, jedna jako podélně 

vypuklá směrem vzhůru. Tvary, technologie a statické idealizace všech tří variant byly 

navrženy záměrně tak, aby umožnily co největší pestrost a různorodost postupu výpočtů 

a bylo možné je po provedení podrobnějších výpočtů vzájemně porovnat. 
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Variantu A tvoří lávka navržená jako předepjatý parapetní nosník. Statický systém 

návrhu je prostý nosník o rozpětí 36 m. Podélný sklon lávky je 2%. 

 

Průřez je po délce konstantní, symetrický. Je navržen ve tvaru písmene H a skládá se 

ze dvou masivnějších hlavních nosníků, které zároveň tvoří zábradlí a subtilní desky tvořící 

mezilehlou mostovku. Celková výška průřezu je 1800 mm, z čehož 1100 mm je výška 

zábradlí a 150 mm tloušťka desky. Zbývajících 550 mm přesahuje pod desku. Tloušťka 

zábradlí je 300 mm, tloušťka přesahu pod deskou potom 420 mm. Oba rozměry se nepatrně 

rozšiřují směrem ven v oblasti ukotvení předpínacích lan. Šířka volné pochozí plochy na 

lávce je 3 m, celková šířka je 3,6 m. 

 

Průřez bude předepnut skupinou kabelů procházejících symetricky oběma parapety. 

Předpínací kabely budou trasovány ve tvaru paraboly, v kritickém řezu v polovině nosníku 

budou umístěny ve dvou řadách po dvou v oblasti bloků přesahujících pod desku. 

 Parapetní nosník je na obou stranách opatřen příčníkem tloušťky a výšky 400 mm ke 

zvýšení tuhosti průřezu a přímo uložen na dvojici ložisek, z nichž každé podpírá jeden 

parapetní nosník. Odtud bude zatížení přenášeno do opěr. 

 

Obr. 1: Varianta A – pohled 
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Jako varianta B byla vytvořena studie pro lávku tvořenou předpjatým betonovým 

jednotrámem. Statický systém návrhu je prostý nosník o rozpětí 36 m. Podélný sklon lávky je 

2%. 

Průřez je po délce neměnný, symetrický, parabolicky náběhovaný směrem od středu 

ke kraji se zábradlím. Celková výška průřezu je 780 mm, což je maximální možná výška 

taková, aby byla splněna obě dříve zmíněná technická omezení. Nejmenší tloušťka průřezu 

je v blízkosti říms 180 mm. Šířka volné pochozí plochy na lávce je 3 m, celková šířka je 3,5 

m. Předpínací kabely budou trasovány ve tvaru paraboly, v kritickém řezu budou srovnané 

v jedné řadě na spodní straně průřezu. 

 

Na obou koncích je jednotrám opatřen příčníky umožňujícími pohodlnější uložení 

konstrukce na ložiska odkud bude zatížení přenášeno do opěr.  

 

 
Obr. 2: Varianta B – pohled 

 

Variantu C tvoří lávka navržená jako rámová konstrukce mostovky a opěr vetknutých 

do podloží pomocí skupiny pilot. Lávka je v podélném směru oblouková, náběhovaná. Osou 

pochozí plochy je parabola druhého stupně mezi tečnami o maximálním povoleném 
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podélném sklonu komunikace pro pěší 8,3%. Oblouková mostovka se klene nad rozpětím 36 

m se vzepětím 0,945 m. 

Průřez je po délce proměnný od krajní výšky 1000 mm do středové výšky 400 mm, 

parabolicky náběhovaný od středu k okraji. Výška římsy nad pochozí plochou je 100 mm, na 

ni bude upevněno ocelové zábradlí výšky 1100 mm. Volná šířka pochozí plochy je 3 m, 

celková šířka 3,5 m. 

 

 

Obr. 3: Varianta C – pohled 

 

Pro podrobnější zpracování a statický výpočet bakalářské práce byla vybrána varianta 

A – lávka jako předepjatý parapetní nosník. Zadáním bakalářské práce bylo doporučeno 

navrhnout lávku předpjatou.  

 

Varianty B a C byly podrobněji rozpracovány a posouzeny na ohyb v rámci práce 

SVOČ. Ukázalo se, že varianta B je při daných podmínkách nerealizovatelná, jelikož 

navržený průřez je příliš nízký pro vznik dostatečně velké tlakové oblasti a to i při použití 

betonu vyšší třídy s výrazně vyšší pevností v tlaku (C70/85). Z důvodu technických omezení 

nebylo možné průřez zvýšit a návrh tak zefektivnit. 

 

Navržené průřezy varianty C byly v průběhu navrhování a statického posuzování 

několikráte změněny. Oba průřezy byly zvětšeny, středový průřez ze 400 mm na 550 mm 

a krajní průřez z 1100 mm na 1700 mm. Krajní průřez byl pro snížení vlastní tíhy vylehčen 

komorou, která byla navržena až do čtvrtiny celkového rozpětí z každé strany. Dutina byla 
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navržena tak, aby těžiště jednotlivých průřezů s dutinou zůstalo na stejném místě jako by byl 

průřez plný, čímž se zachoval parabolický tvar střednice. Parabola druhého stupně zůstala 

finálním tvarem střednice, jelikož optimalizace podle momentu od stálého zatížení na 

prostém nosníku se ukázala být jen minimálně efektivní 

 

Konečný návrh se podařilo vyztužit pomocí výpočetního programu IDEA Statica tak, 

aby vyhověl všem požadavkům na únosnost i použitelnost a to za použití betonu třídy 

C40/50 a množství výztuže profilu 32 mm (33 profilů 32 mm pro středový průřez, 52 profilů 

32 mm pro krajní průřez). Vyztužování parabolicky náběhovaného průřezu by ovšem bylo 

v příčném směru značně obtížné. 

 

 

Obr. 4: Varianta C - průřezy 
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Pro betonovou mostovku byl navržen beton třídy C40/50, s charakteristickou pevností 

betonu v tlaku fck = 40 MPa a modulem pružnosti Ecm = 35 GPa.  

 

Jako předpínací výztuž byla zvolena lana Y 1860 S7 – 15,7 – A, která mají 

charakteristickou pevnost fpk = 1860 MPa a smluvní mez kluzu fp0,1,k = 1640 MPa. Průměr 

jednoho lana je ϕ = 15,7 mm a plocha Ap,1 = 150 mm2. 

 

Pro dovyztužení byla navržena betonářská výztuž B500 B s mezí kluzu fyk = 500MPa 

a modulem pružnosti E = 200GPa. 

 

 

Konstrukce je uvažována jako monolitická a její stavba by musela probíhat na skruži 

odstraněné až po předepnutí kabelů.  

 

Podélný směr 

 

V podélném směru byla konstrulkce zjednodušena na prut o daném H průřezu. V tomto 

směru byla konstrukce počítána bez použití výpočetního programu jako prostý nosník 

o rozpětí 36 m.  

 

Příčný směr 

 

Pro výpočet vnitřních sil v příčném směru byl vytvořen deskostěnový model konstrukce 

o přesné geometrii za použití statického programu Scia Engineer 16.0. Tento model byl poté 

využit i pro zjištění vnitřních sil na desce v podélném směru. 
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Zábradlí 

 

Pro posouzení účinků větru a vodorovného přímkového zatížení na horní hraně bylo 

zábradlí idealizováno jako konzole o délce 1100 mm bez použití výpočetního programu. 

 

Obr. 5: Axonomický pohled na deskostěnový model 

 

 

Podélný směr 

 

Stálé a proměnné složky zatížení jsou reprezentovány vždy dvěma zatěžovacími stavy. 

 

ZS1 – VLASTNÍ TÍHA 

 

Tento zatěžovací stav obsahuje vlastní tíhu betonové konstrukce spočtenou na 

základě plochy průřezu A = 1,662 m2 a objemové tíhy železobetonu γ = 25 kN/m3. 

 

ZS2 – OSTATNÍ STÁLÉ ZATÍŽENÍ 

 

V tomto zatěžovacím stavu je obsažena tíha ochranného nátěru pochozí plochy a váha 

předpínacích lan. 
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ZS3 – PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ CHODCI 

 

Zatěžovací stav obsahuje zatížení davem chodců o hodnotě 5 kN/m2. Maximálních 

hodnot vnitřních sil je dosaženo pokud zatížení působí po celé ploše lávky. 

 

ZS4 – PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ OBSLUŽNÝM VOZIDLEM 

 

Jedná se o dvounápravové vozidlo o celkové tíze 12 tun. Přední náprava je 

zastoupena silou 80 kN  a zadní silou 40 kN. Nápravy jsou v podélném směru vzdáleny 3 

metry. Kola mají tvar čtverce o ploše 0,2 x 0,2 m a v příčném směru jsou od sebe vzdálena 

1,3 m. 

 

 

Předpětí bylo navrženo na základě podmínky zamezení vzniku trhliny na tažených 

vláknech betonu při časté kombinaci, tedy 

 

MPafctmc 5,31,1     (1) 

 
 

Pro výpočet časté kombinace byly použity účinky zatížení od zatěžovacích stavů ZS1, 

ZS2 a ZS3 (nepříznivější účinky než ZS4). pro splnění této podmínky bylo navrženo 48 lan 

rozdělených po šesti do celkem osmi kanálů. Detaily o návrhu předpětí a následném výpočtu 

změn jsou uvedeny v příloze P3. Statický výpočet. 



 

 

18 

 

Obr. 6: Trasování kabelů 

 

 

 

  Posudek na MSÚ byl proveden pomocí metody mezních přetvoření. Zatížení pro 

mezní stav únosnosti bylo stanoveno podle rovnice 6.10a. Následně bylo nalezeno napětí 

v betonu v místech předpínací výztuže a z něj dopočteno základní napětí předpínací 

výztuže. Pro posouzení bylo následně třeba určit velikost tlačené plochy Acc a dopočítat 

únosnost MRD, která musela být větší než moment od zatížení MED. 

 

RDED MM     (2) 

 
 

Výpočet je podrobně proveden i graficky znázorněn v příloze P3. Statický výpočet. 
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Posouzení bylo provedeno pomocí metody omezení napětí. Jednotlivá napětí byla 

spočtena pomocí základního vzorce 

 

W

M

A

N
    (3) 

 
Posouzení bylo provedeno v časech t0 a t∞. 

 

4.6.1 Kvazistálá kombinace 

 
Pro tuto kombinaci bylo potřeba splnit podmínky: 
 
Dolní vlákna 
 

ckf*45,01     (4) 

 
 
Horní vlákna 
 

ctmeffct ff  ,2    (5) 

4.6.2 Častá kombinace 

 
Pro tuto kombinaci bylo potřeba splnit podmínky: 
 
Dolní vlákna 

ctmeffct ff  ,1    (6) 

    
Horní vlákna 

ckf*6,02     (7) 

 

 

 



 

 

20 

4.6.3 Charakteristická kombinace 

 
Pro tuto kombinaci bylo potřeba splnit podmínky: 
 
Dolní vlákna 

ctmeffct ff  ,1    (6) 

    
Horní vlákna 

ckf*6,02     (7) 

 
 

Podmínka daná rovnicí (6) nebyla pro charakteristickou kombinaci splněna, bylo tedy 

nutné připustit vznik trhlin. 

Rovněž bylo třeba také posoudit napětí ve výztuži v obou časech a to na podmínku 

 

pktpm f*75,0)(     (8) 

 
Hodnoty jednotlivých napětí jsou spočteny v příloze P3. Statický výpočet. 

 

 

Pro zjištění průběhu vnitřních sil na desce byl použit deskostěnový model z programu 

Scia Engineer 16.0. Byly provedeny výpočty pro zjištění ploch výztuže Ast,req, As,min a As, max 

a z výsledků byla navržena výztuž profilu ϕ = 12 po 400 mm o ploše As = 283 mm2. dále byla 

provedena kontrola využití výztuže na mezi kluzu a posudek únosnosti podle vztahu (2). 

 

Z posouzení na smyk vyplynulo, že není řeba navrhovat smykovou výztuž. 
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Obr. 7: Maximální moment na desce v příčném směru 

 

 

 

Pro získání účinků od zatížení na desce ve směru podélném byl opět použit 

deskostěnový model. V rámci posouzení průřezu při návrhu prutovým zjednodušením 

vychází poloha celé desky v tažené oblasti. Na základě tohoto byla zjištěna hodnota 

přetvoření pro navrženou výztuž profilu ϕ = 18 mm a z ní podle Hookova zákona určeno 

napětí ve výztuži. Dále byla průřez posouzen pomocí 4. bodu interakčního diagramu. 

Posudku vyhověla výztuž profilu ϕ = 18 mm po 75 mm o ploše As = 3393 mm2. 

 

 

 

Jako poslední bylo posouzeno zábradlí tloušťky 300 mm na příčné zatížení větrem 

o hodnotě w = 0,82 kN/m a momentu MED,1 = 0,75 kNm a na tlak osob na zábradlí o hodnotě 

F = 1 kN a momentu MED,2 = 1,65 kNm. Těmto účinkům bez problému odolá i prostý beton, 

zábradlí tedy není potřeba dovyztužovat. 
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V konstrukci je navrženo osm kabelů o průměru 60 mm po šesti lanech, celkem tedy 

48 lan. Každým ze dvou svislých zábradelních nosníků prochází 4 kabely z nichž 2 jsou 

téměř přímé a 2 se směrem od středu k okraji nosníku zvedají. Trasování je podrobně 

znázorněno v příloze P2.1 – Výkres předpínací výztuže.  

 

Kotevní napětí předpínací výztuže je σpmax = 1476 MPa. Toto napětí bude 3 minuty 

podrženu kvůli minimalizaci dlouhodobých ztrát. Předpínací síla pro jeden kabel je stanovena 

na hodnotu PH = 1328,4 kN. Po napnutí budou kabely zakotveny kotevním systémem VSL-

GC.  

 

 

Obr. 8: Příčný řez uprostřed rozpětí 
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Konstrukce byla posuzována jako prutová, s následnými posudky dalších dílčích částí. 

Pro zjištění průběhu vnitřních sil na desce byl použit statický výpočetní program Scia 

Engineer. Celý postup výpočtu a jednotlivé posudky jsou obsaženy v příloze P3. Statický 

výpočet. 

Průřez varianty se ukázal být zvolen velmi efektivně a díky jeho tvaru a dostatečné 

výšce se podařilo konstrukci předepnout pouhými 48 lany. Rovněž nebylo zapotřebí použít 

pro celkovou únosnost konstrukce žádné další betonářské výztuže. Realizace příčného 

i podélného vyztužení by byla mnohem snazší než v případě parabolicky náběhovaného 

průřezu dalších dvou uvažovaných variant. Z hlediska snadného provádění a úsporného 

množství výztuže se tedy zvolená varianta jeví jako nejefektivnější. 

 

 Fáze a detaily výstavby nebyly v rámci práce navrhovány ani posuzovány. 

 

Posouzení konstrukce bylo provedeno metodou mezních stavů v souladu s normou 

ČSN EN 19921-1 Navrhování betonových konstrukcí.  
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Obr. 1: Varianta A – pohled 

Obr. 2: Varianta B – pohled 

Obr. 3: Varianta C – pohled 

Obr. 4: Varianta C – průřezy 

Obr. 5: Axonomický pohled na deskostěnový model 

Obr. 6: Trasování kabelů 

Obr. 7: Maximální moment na desce v příčném směru 

Obr. 8: Příčný řez uprostřed rozpětí 
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