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ABSTRAKT  
Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení betonové lávky přes hluboké údolí. Byly 

navrženy tři rozdílné typy nosné mostní konstrukce. Pro podrobnější posouzení byla vybrána varianta 

tvořená železobetonovým obloukem podporujícím horní mostovku, která je tvořena dvěma 

předpjatými betonovými pásy. Nalezení výchozí geometrie je provedeno iteračně pomocí VBA Excel. 

Výpočetní model je vytvořený v programu ANSYS 19.0. Ve výpočtu je zohledněna postupná výstavba. 

Posouzeny jsou mezní stavy použitelnosti a únosnosti, dynamická analýza a odezva na harmonické 

buzení. Návrh a posouzení bylo provedeno dle Eurokódu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
lávka pro pěší, předpjatý pás, předpjatý pás podepřený betonovým obloukem 

 

ABSTRACT  
The aim of this thesis is the design and analysis of pedestrian bridge across the deep valley. There 

were designed three variants. The variant of structure, which combines stress ribbon with concrete 

arch, was chosen for the analysis. The optimal geometry was found using iteration methods with VBA 

Excel. The calculation model was made in software Ansys 19.0, considering phases of construction. 

The Ultimate limit state and the service limit state were evaluated as well as dynamic behavior of 

construction – modal analysis (eigenfrequencies and eigenshapes) and response to harmonic 

excitation. The design and assessment are according to the European standards. 

 

KEYWORDS  
pedestrian bridge, stress ribbon, stress ribbon supported by concrete arch 
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Úvod 

Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení betonové lávky přes hluboké údolí. Byly 

navrženy tři rozdílné typy nosné mostní konstrukce a z nich vybrána jedna pro další posouzení. 

Statický výpočet se tedy dále věnuje pouze konstrukci tvořené dvěma předpjatými pásy 

podporovanými železobetonovým obloukem. Porovnáním všech tří variant se zabývá následující 

kapitola. 

Pro zvolenou variantu jsem určila optimální výchozí geometrii a provedla její návrh 

a posouzení dle platných norem včetně základní dynamické analýzy konstrukce. 
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Varianty řešení 

2.1 Varianta 1 

První možností typu konstrukce byl předpjatý pás tvořící mezilehlou mostovku zavěšenou na 

ocelových obloucích. Tyto oblouky by byly dva, provedené z ocelových trubek průměru 900 mm 

a skloněné k ose pásu. Oblouky by byly ve dvou místech příčně ztuženy. Mostovka by na ně byla 

zavěšena pomocí táhel z ocelových tyčí po 4 metrech. Konstrukce byla navržena jako samokotvený 

systém, a tedy by v jejím založení vznikaly pouze minimální vodorovné síly. 

 
Obr. 1: Varianta 1, podélný řez 

 
Obr. 2: Varianta 1, příčný řez 

2.2 Varianta 2 

Druhou variantou byla visutá konstrukce. Mostovka sestavená z prefabrikovaných segmentů 

je zavěšená pomocí závěsů z ocelových tyčí na nosném laně, které je podepřeno dvěma 

železobetonovými pylony. Pylony jsou v podélném směru svislé, ale ve směru příčném tvoří 

obrácené V. 
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Obr. 3: Varianta 2, podélný řez 

 
Obr. 4: Varianta 2, příčný řez 

2.3 Varianta 3 

Poslední variantou byly dva předpjaté pásy tvořící horní mostovku podporované 

železobetonovým obloukem. Oblouk by byl pochozí a vybavený schodištěm. Oba pásy by se spolu 

i s obloukem potkávaly uprostřed a tvořily zde plošinu. Bylo by tedy možné vyjít ze spodní úrovně po 

oblouku nahoru a po pásu mostovky přejít na druhou stranu údolí. Další výhodou této konstrukce je, 

že by opět tvořila samokotvený systém. 

 
Obr. 5: Varianta 3, podélný řez 
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Obr. 6: Varianta 3, příčný řez 

2.4 Vyhodnocení variant 

Ze statického hlediska se jako nejméně výhodná jeví varianta číslo 2, neboť zakotvení 

nosných lan vyžaduje betonáž dalších kotevních bloků a v nich pak zachycení velkých vodorovných sil. 

Varianty 1 a 3 jsou naopak obě navržené jako samokotvený systém, což značně usnadňuje 

založení celé konstrukce. Statický model obou variant je podobný. Rozhodnutí mezi těmito 

variantami bylo proto provedeno na základě estetického hlediska. Smělý oblouk varianty číslo 3 lépe 

zapadá do rázu krajiny. Dalším kladem této varianty je i možnost pohybu chodců po oblouku. Z těchto 

důvodů byla pro podrobný návrh a posouzení zvolena varianta číslo 3. 

 
Obr. 7: Srovnání variant 
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Geometrie 

3.1 Statický systém 

Lávka je tvořena dvěma předpjatými pásy uprostřed spojenými a podepřenými smělým 

obloukem. Pata oblouku je s předpjatými pásy spojená pomocí železobetonových vzpěr. Ty přenášejí 

vodorovnou složku obloukové síly. Díky dobře zvolené geometrii je tato vodorovná síla vyrovnaná 

předpínací silou v pásech a celá konstrukce tak funguje jako samokotvený systém.  

 
Obr. 8: Statický systém samokotvené konstrukce 

Z předchozího schématu vyplývá, že oblouk a vzpěry jsou namáhány tlakem, kdežto mostovka je 

namáhána tahem. Protože pásy mostovky jsou sestaveny z prefabrikovaných betonových segmentů, 

je pro správné fungování konstrukce po celou dobu její životnosti nutné tento tah nejen vyrovnat, ale 

ještě do mostovky vnést takzvanou tlakovou rezervu. Ta zajistí, aby se spáry mezi segmenty 

nerozevíraly a na konstrukci nevznikaly trhliny. 

Segmenty ve střední části jsou monoliticky spojeny s obloukem. Pouze krajní segmenty jsou 

spojeny volně, aby při působení zatížení nebo teploty se mohly nadzvednout z uložení. 

3.2 Základní údaje o mostě 

Délka přemostění 174,0 m 

Rozpětí oblouku 150,0 m 

Vzepětí oblouku 9,3 m 

Délka segmentu 3,0 m 

Sklon pásu na začátku 0,5 % 

Sklon pásu v inflexním bodě 5,0 % 

Vzepětí konvexní částí mostovky 1,35 m 

Vzepětí konkávní části mostovky 0,825 m 
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Obr. 9: Vizualizace pohledu na lávku 

3.3 Výchozí geometrie 

Výchozí geometrie odpovídá stavu po vybetonování spár mezi segmenty před dopnutím 

finálních předpínacích lan. Tato geometrie musela splňovat nejen požadavky dané samokotveným 

systémem, ale i normami (např. maximální podélný sklon 8,33 %, atd.).  

3.3.1 Geometrie mostovky 

Nalezení velikosti předpínací síly a tedy i geometrie pásů mostovky vychází z vyrovnání tíhy 

segmentů na nepodepřené části mostovky. Tvar křivky, který pás zaujme zatížen pouze vlastní tíhou, 

byl zjednodušeně uvažován jako parabola. Osa je tedy tvořená konvexní parabolou v oblasti, kde jsou 

pásy podpírány pouze předpínacími lany, konkávní parabolou na oblouku. Na začátku (potažmo na 

konci) z důvodu minimálního podélného sklonu mostovky pro odvodnění nejsou paraboly ukončeny 

v polovině, ale v místě, kde je sklon 0,5 %. 
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Obr. 10: Geometrické parametry mostovky 

Dále je nutné zohlednit návaznost tečen parabol, délku úseků parabol podle navrhované délky 

segmentů a samozřejmě výškovou návaznost vrcholů pásů a oblouku. 

Síla, kterou musí přenést lana, odpovídá nejen geometrii, ale i tíze segmentů a vlastní tíze lan. 

 
Obr. 11: Zatížení působící na předpínací lana mostovky v krajní parabole 

Na základě těchto pravidel byla sestavena soustava rovnic s parametry délky a vzepětí krajní 

(konvexní) paraboly, jejímž řešením je velikost předpínací síly. 

3.3.2 Geometrie oblouku 

Pro ideální klenbové působení oblouku je nutné najít tvar odpovídající momentovému 

obrazci od působícího zatížení. Aby se jednalo o samokotvený systém, musí dále horizontální složka 

obloukové síly v patě oblouku odpovídat předpínací síle v mostovce. Pro první stanovení sil v patě je 

zjednodušeně uvažován parabolický oblouk s klouby v patách. 
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Obr. 12: Reakce v patách oblouku 

Oblouk je zatížen nejen vlastní tíhou, ale i segmenty, žebry a lany, která jsou na něm uložená, 

a radiálními silami od předpětí mostovky. 

 
Obr. 13: Zatížení oblouku 

Aby oblouk byl namáhán rovnoměrně a bylo plně využito klenbového efektu, je potřeba nalézt 

tzv. tlakovou čáru a ní vést střednici oblouku. Ideální tvar oblouku musí odpovídat průběhu 

momentového obrazce od daného zatížení. Pro nalezení této křivky je oblouk modelován jako prostý 

nosník o rozpětí oblouku. Nosník je poté zatížen zatížením působícím na skutečný oblouk a je na něm 

spočítán moment. Maximální moment (uprostřed rozpětí) je podělen vzepětím oblouku a tak je 

získán poměr, kterým dále násobím momenty v dalších řezech. 

Další proměnnou je i výška průřezu oblouku, která na jednu stranu zvyšuje zatížení od vlastní 

tíhy, ale na druhou stranu také zvětšuje plochu, na kterou se rozkládá oblouková síla. 

3.3.3 Výsledná geometrie 

Z pravidel a vztahů jmenovaných v předchozích kapitolách je sestavena soustava rovnic 

s parametry: vzepětí a délky parabol, nutná plocha předpínacích lan, vzepětí oblouku a výška průřezu 
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oblouku. Výpočet je prováděn iteračně v předem určených rozsazích parametrů. Výsledky jsou 

filtrovány podle jednoduchých pravidel: 

 Maximální rozdíl vodorovné složky obloukové síly v patě a předpínací síly 

 Maximální rozdíl úrovně pochozí plochy oblouku a pásů ve středu rozpětí 

 Výška začátku žebra, na kterém jsou uložené segmenty (aby nebylo moc vysoké, případně 

aby nedošlo ke kolizi pásu s obloukem ještě před místem, od kterého je pás podepřen) 

 

Výpočet byl definován a proveden v prostředí VBA Excel. 

 

 
Obr. 14: Výsledná geometrie 
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Fáze výstavby 

4.1 Postup výstavby 

1. Na místě budoucí konstrukce budou nejprve provedeny zemní práce. Budou vyhloubeny 

místa pro opěry a vzpěry. 

2. Dále budou vyvrtány a vybetonovány piloty. Návrh pilot není součástí tohoto projektu. 

Následně budou vybetonovány opěry a vzpěry a pomocné opěry pro pilíře sloužící k betonáži 

oblouku. 

3. Oblouk bude betonován z obou stran údolí. Betonáž se bude provádět letmo, s postupným 

vyvěšováním do pomocných pilířů. Schodiště na oblouku bude monoliticky betonováno spolu 

s obloukem. Vynášecí žebra budou také betonována společně s obloukem. 

4. Následně budou napnuta montážní lana a na ně umístěny segmenty a předepnuty montážní 

kabely. Do vynášecích žeber budou navrtány a vlepeny trny. Atypické segmenty určené pro 

střední část jsou opatřeny otvory pro tyto trny. Otvory jsou dostatečně velké, aby 

umožňovaly pohyb segmentů v podélném směru a tak dokonvergování konstrukce do 

výchozí geometrie. Poslední a první segmenty podepřené na oblouku budou uloženy na 

elastomerová ložiska umožňující nadzvednutí segmentu z oblouku a zase jeho následné 

dosednutí. 

5. Spáry mezi segmenty budou vybetonovány. Dále budou zabetonovány trny a tak bude oblouk 

pevně spojen s mostovkou. Budou předepnuty finální kabely. 

6. Na konstrukci bude osazeno zábradlí. 

7. Most bude uveden do provozu. 
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Fáze výpočtu 

Protože během výstavby a provozu se mění statické působení konstrukce lávky, jsou tyto fáze 

zohledněny i při statické a dynamické analýze. Modelovány byly následující stádia: 

1. Montážní stav 

Segmenty jsou pouze navlečené na lana. Je umožněn jejich vodorovný posun po lanech 

a vzájemné pootočení. V modelu zatím působí pouze montážní lana. Oblouk je podepřen 

v patách pouze svislými podporami. Spojení segmentů s obloukem je modelováno pomocí 

vodorovných podpor ve středech pásů. 

2. Výchozí stav 

V tomto stavu je mostovka zmonolitněna a jsou dopnuta finální lana. 

3. Provoz 

Na konstrukci působí proměnné zatížení od provozu a teploty. Jsou aktivovány piloty 

a působení okolní zeminy – podepření oblouku ve vodorovném směru. 

4. Konec životnosti konstrukce 

Normou stanovená doba životnosti konstrukce je 100 let. V tomto stádiu jsou uvažovány 

účinky dotvarování a smršťování. 
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Posouzení konstrukce 

Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, výpočetní model zohledňuje postupnou výstavbu lávky. 

Dále bylo uvažováno různé rozmístění zatížení chodci a rovnoměrné zatížení teplotou – oteplení 

i ochlazení. 

 V modelu jsou zohledněny krátkodobé a dlouhodobé ztráty předpětí a reologické jevy 

v betonu. 

 Ve statickém výpočtu jsou provedeny posudky pro mezní stavy použitelnosti a mezní stavy 

únosnosti. 

6.1 Montážní stav 

V montážním stavu bylo posouzeno: 

 Maximální napětí v lanech při napínání a zakotvení 

 

 Napětí v segmentech mostovky 

 

6.2 Výchozí stav 

Ve výchozím stavu bylo posouzeno: 

 Maximální napětí v lanech při napínání a zakotvení 

 

 Napětí v segmentech mostovky 

 

6.3 Mezní stav použitelnosti 

Musí být splněny následující podmínky: 
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Omezení napětí v betonu: 

 Tlakové napětí v betonu: 

|𝜎 | ≤ 0,6 ∙ 𝑓  – charakteristická kombinace 

|𝜎 | ≤ 0,45 ∙ 𝑓  – kvazistálá kombinace 

 

 Tahové napětí: 

|𝜎 | ≤ 𝑓 ,  

Aby bylo zabráněno rozevírání spár mezi segmenty, je dále požadován tlak v charakteristické, 

kvazistálé i časté kombinaci. 

Konstrukce je posuzována v čase uvedení do provozu a v čase konce životnosti konstrukce. 

Omezení napětí v betonu bylo posouzeno na mostovce i oblouku. 

6.4 Mezní stav únosnosti 

V mezním stavu únosnosti jsou zvlášť posuzovány tyto části konstrukce: 

 Mostovka podélný směr – kombinace normálové síly a momentu, smyk 

 Oblouk – kombinace normálové síly a momentu, smyk 

 Mostovka příčný směr – žebra spojující předpjatý pás s obloukem 

 Vzpěry – kombinace normálové síly a momentu, smyk 

 

6.4.1 Mostovka – podélný směr 

Protože se jedná o diplomovou práci, byla uvažována následující zjednodušení: 

 Posuzovány jsou pouze řezy s největším ohybovým momentem a největší a nejmenší 

normálovou silou. 

 V předpínací výztuži není počítáno základní napětí. 

 Je zanedbán vliv předpínací výztuže na ohybovou únosnost. Toto zjednodušení je možné 

z důvodu malé vzdálenosti těžiště předpínací výztuže a těžiště průřezu. 

 Posuzovaný průřez se nachází ve spáře mezi segmenty, proto není uvažována předpínací 

výztuž. 

 

Posouzení bylo prováděno iteračně podle podmínky rovnováhy sil. Řezy byly vybrány v oblasti 

běžných segmentů, monolitické části na začátku pásů a v místě připojení mostovky na oblouk. 
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6.4.2 Oblouk, vzpěry 

Posudek byl proveden podle interakčního diagramu. 

6.4.3 Příčný směr 

Pro posouzení příčného směru byl vytvořen samostatný model. Ten je popsán v příloze P4.01 

Statický výpočet. Uložení segmentů na oblouk bylo posouzeno na kombinaci normálové síly 

a ohybového momentu. Posouzení bylo prováděno iteračně podle podmínky silové rovnováhy. 

Segmenty nebylo nutné posuzovat, protože jsou po celé své šířce podepřeny předpínacími kabely. 
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Dynamika 

Pro ověření odolnosti konstrukce na dynamické namáhání byla provedena modální analýza 

a analýza na harmonické buzení. 

7.1 Modální analýza 

Modální analýza je vyhodnocena pro konstrukci ve výchozím stavu. Na konstrukci tedy působí 

pouze vlastní tíha a ostatní stálé zatížení. Pro konstrukci bylo vypočítáno prvních 20 vlastních tvarů a 

frekvencí jim odpovídajících: 

Číslo vl. f. Frekvence 

[Hz] 

Tvar 

1 0.5628 Příčný 

2 0.6624 Podélný 

3 0.7638 Podélný 

4 0.7973 Podélný 

5 1.1646 Podélný 

6 1.1685 Torzní 

7 1.1810 Podélný 

8 1.1821 Podélný 

9 1.4358 Podélný 

10 1.89052 Podélný 

11 2.0774 Torzní 

12 2.2841 Podélný 

13 2.3145 Podélný 

14 2.4131 Podélný 

15 2.4135 Torzní 

16 2.4504 Torzní 

17 2.9934 Podélný 

18 3.4084 Torzní 

19 35266 Torzní 

20 3.5288 Torzní 
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V rámci prvního posouzení byla porovnána hodnota 1. vlastní frekvence s doporučenou 

hodnotou 2 Hz, odpovídající frekvenci způsobené pohybem chodců po mostě. Mnou zjištěná hodnota 

je 0,6624, a tedy není ani blízká této frekvenci. 

 Další kontrolou bylo porovnání podílu frekvencí 1. podélného tvaru a 1. torzního tvaru. Tato 

hodnota vychází 0.567, a je tedy různá od limitní frekvence 2,5 Hz. 

Přesto, že byly tyto podmínky splněny, byla provedena odezva na harmonické buzení 

a ověřeno kritérium pohody. 

Výstupy z programu Ansys (vykreslení vlastních tvarů) je v příloze P4.03. 

7.2 Odezva na harmonické buzení 

Harmonická odezva konstrukce lávky je počítána pro zatížení jedním chodcem pro první  

4 vlastní tvary. Vertikální síla je 280 N a horizontální 70 N. Síly jsou ve výpočtech umísťovány do pozic, 

kde vyvozují nejnepříznivější účinek. Poměrné tlumení konstrukce bylo použito 0,008. 

 Dynamické chování lávky bylo modelováno v programu Ansys a následně vyhodnoceno 

v Excelu. 

 



 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, Lávka přes hluboké údolí, 
 FAKULTA STAVEBNÍ  Diplomová práce 
  Ústav betonových a zděných konstrukcí Martina Kratochvílová 

30 
 

Závěr 

V této diplomové práci je proveden návrh a posouzení lávky pro pěší. Na začátku jsou 

navrženy a porovnány tři rozdílné varianty nosné konstrukce. Z nich byla vybrána jedna, pro kterou 

byla následně nalezena výchozí geometrie tak, aby konstrukce působila co nejefektivněji a její návrh 

byl nejen ekonomický, ale i estetický. Pro nalezenou geometrii byl vytvořen výpočetní model 

a konstrukce byla posouzena v mezních stavech použitelnosti a únosnosti. Nakonec byla lávka 

podrobena dynamické analýze a ověřeno kritérium pohody při odezvě na harmonickém buzení. 

Vzhledem k rozsahu a potřebám diplomové práce jsou některé části uvažovány 

zjednodušeně. 
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