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Abstrakt  

Tématem disertační práce je studium lávek pro pěší tvořených plochým obloukem. Pro 

pochopení základního statického působení plochého oblouku byla vypracována studie 

zabývající se návrhem přímého plochého oblouku jako lávky pro pěší o velkém rozpětí 

a vlivu tuhosti na jejím vzepětí. Pro matematické modelování byl použit MKP systém ANSYS. 

Bylo prokázáno, že k návrhu čistě betonového plochého oblouku je nezbytná obrovská 

ohybová tuhost, čehož lze dosáhnout pouze pomocí masivního průřezu. 

Získané poznatky byly dále použity při návrhu unikátní lávky pro pěší tvořené půdorysně 

zakřiveným plochým obloukem, kde k přenosu velkých ohybových momentů byla navržena 

ocelová trubka. Bylo testováno hned několik variant s rozdílným rozpětím a půdorysným 

vzepětím oblouku. Z testovaných variant byla následně vybrána lávka o rozpětí 45 m 

a půdorysném vzepětí oblouku 10 m, která se jevila nejlépe a dále byla detailně 

analyzována. Studovaná konstrukce je tvořena betonovou deskou, která je prostřednictvím 

ocelových konzol na vnitřní straně ztužena ocelovou trubkou s odstupňovanou tloušťkou 

stěny. Vnější kabely, které jsou vedeny v trubce zábradlí, vyrovnávají účinky kroucení od 

vlastní tíhy. 

Navržená konstrukce a postup statické analýzy byly experimentálně ověřeny na plně 

funkčním zmenšeném modelu konstrukce v měřítku 1:6. V práci je popsána použitá 

modelová analogie a dále je podrobně dokumentován návrh a realizace modelu. Provedené 

zatěžovací zkoušky modelu prokázaly správnost návrhu půdorysně zakřivené lávky, její 

vysokou únosnost a správnost vyvinutého postupu statické analýzy. Získané výsledky 

a zkušenosti z návrhu konstrukce a realizace modelu tvoří základ pro realizaci studovaných 

konstrukcí v inženýrské praxi. 

Poslední část disertační práce se zabývá možností náhrady ocelových komponent 

betonem u lávky tvořené půdorysně zakřiveným plochým obloukem. Z této studie vyplývá, že 

využití betonu je značně limitováno rozpětím lávky. 
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Abstract 

This doctoral thesis focuses on the research of the pedestrian bridges formed by the flat 

arch. To understand the basic static behaviour of the flat arch it was necessary to make 

a study of the development of the direct flat arch as footbridge with large span and the 

impact of stiffness on its camber. For the mathematical modeling FEM software ANSYS were 

used. The calculation has shown that a design of purely concrete flat arch would demand 

enormous bending stiffness, which can be achieved only through a massive cross-section. 

The findings gained in this chapter were further used to design a unique pedestrian bridge 

formed by the curved in plan flat arch, where to transfer of the large bending moments 

a steel pipe was designed. Several variants with different span and rise of the arch in plan 

were tested. From the tested variants was then selected footbridge with a span of 45 m and 

with the rise of the arch 10 m, which seemed to be the best solution according to the 

calculations and it was further analyzed in detail. The studied structure is formed by curved 

concrete slab that is stiffened through the steel brackets on the inner side of a steel tube with 

a graded thickness. The external cables that are situated in the handrail pipe balance the 

dead load torsional moment. 

Designed structure and the static analysis procedure were verified on a fully functional 

1:6 scale model. The thesis describes the model analogy used for the design of the model, 

its structural design and its implementation. Load tests on the model confirmed correctness 

of the design of the proposed curved in plan pedestrian bridge, its high carrying capacity and 

the accuracy of the developed procedure of static analysis. Results and experiences 

acquired from the design and the realization of model are the basis for a practical realization 

of studied structures. 

The last part of the thesis deals with the possibility of replacement of the steel 

components with concrete in pedestrian bridges formed by the curved in plan flat arch. This 

study implies that the use of concrete is very limited by span of the footbridge. 
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Použitá symbolika  

 

V textu disertační práce jsou použita tato základní označení: 

 

amax  maximální zrychlení 

alim  limitní zrychlení 

A   průřezová plocha 

Aeff   plocha uzavřená střednicí průřezu 

Ak,6   průřezová plocha ocelové konzoly přepočtena na 1 m na modelu 1:6 

Al,6   průřezová plocha předpínacího lana na modelu 1:6 

AM   průřezová plocha prutového prvku modelu 1: M 

Am,6   průřezová plocha betonové mostovky na modelu 1:6 

AS   průřezová plocha prutového prvku na skutečné konstrukci 

At,6   průřezová plocha ocelové trubky na modelu 1:6 

Atz,6   průřezová plocha zábradelní trubky na modelu 1:6 

Av   smyková plocha průřezu 

Az,6   průřezová plocha ocelového zábradlí přepočtena na 1 m na modelu 1:6 

Ap  plocha jednoho předpínacího lana 

α  úhel tečny ke kružnici ve vyšetřovaném bodě 

αi  velikost úhlu vymezujícího půdorysný oblouk lávky 

αt   součinitel teplotní roztažnosti 

b  šířka průřezu 

β  úhel sklonu závěsů (výslednice radiálních sil kabelu) od vodorovné roviny 

Cg  těžiště průřezu 

Cs  střed smyku 

LTχ   součinitel vzpěrnosti 

D  průměr ocelové trubky 

dp  nominální průměr předpínacího lana 

∂   derivace  

E   modul pružnosti 

ε    poměrné přetvoření 

Sε    poměrné přetvoření na skutečné konstrukci 

Mε   poměrné přetvoření na zmenšeném modelu 1: M 

fy  charakteristická hodnota meze kluzu 

fyd  návrhová hodnota meze kluzu 

fu  charakteristická hodnota meze pevnosti 
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f  frekvence kmitání 

f1, f2  první a druhá vlastní frekvence 

{F}   vektor uzlových zatížení 

F   osamělá síla 

FS   osamělá síla působící na skutečné konstrukci 

FM   osamělá síla působící na modelu 1: M 

FP  pulsující síla 

Ft,Rd,6  únosnost závitové tyče v tahu na modelu 1:6 

gM   celkové zatížení modelu vlastní tíhou 

gM,vl.   vlastní tíha konstrukčního prvku modelu 1: M 

gM,bal   balastní zatížení konstrukčního prvku modelu 1: M 

gs   vlastní tíha prutového prvku skutečné konstrukce 

g0   linonové zatížení vlastní tíhou 

g0,vl,1   linonové zatížení vlastní tíhou trubky, zábradlí a monostrandu na skutečné 

konstrukci 

g0,vl,2   linonové zatížení vlastní tíhou mostovky a konzol na skutečné konstrukci 

go,6,vl,1  linonové zatížení vlastní tíhou trubky, zábradlí a monostrandu na modelu 1:6 

go,6,bal,1  liniové balastní přitížení nahrazující chybějící část vlastní tíhy trubky, zábradlí 

a monostrandu na modelu 1:6 

go,6,vl,2  linonové zatížení vlastní tíhou mostovky a konzol na modelu 1:6 

go,6,bal,2  liniové balastní přitížení nahrazující chybějící část vlastní mostovky a konzol 

na modelu 1:6 

G   vlastní tíha segmentu konstrukce 

γ    objemová tíha 

Mγ    teoretická objemová tíha materiálu na 1: M 

Sγ    objemová tíha materiálu na skutečné konstrukci 

cγ    objemová tíha betonu mostovky 

sγ    objemová tíha oceli 

Gγ    součinitel zatížení pro stálá zatížení 

Qγ    součinitel zatížení pro nahodilá zatížení 

0Mγ    součinitel spolehlivosti materiálu (průřezy třídy 1-3) 

Mbγ    součinitel spolehlivosti materiálu (šroubové spoje) 

h  výška průřezu 

Ixx  moment setrvačnosti rovinného průřezu v kroucení 
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Iyy   moment setrvačnosti rovinného průřezu k ose y 

Izz   moment setrvačnosti rovinného průřezu k ose z 

[K]   matice tuhosti konstrukce 

[K(u)]   nelineární matice tuhosti konstrukce 

lk,6  délka ocelových komponent konzoly na modelu 1:6 

lz,6  délka ocelových komponent konzoly na modelu 1:6 

L   rozpětí konstrukce 

LS  rozpětí skutečné konstrukce 

LM  rozpětí modelu 1: M 

L0  rozpětí ocelové trubky 

L6  rozpětí modelu lávky 1:6 

L0,6  rozpětí ocelové trubky na modelu 1:6 

LV  vzepětí lávky v půdoryse 

LV,6  vzepětí modelu lávky 1:6 v půdoryse 

LVp  vzepětí lávky v podélném směru 

LVp,6  vzepětí modelu lávky 1:6 v podélném směru 

mt,bal.  požadovaná tíha balastního zatížení pod trubkou 

m´t,bal.  skutečná tíha betonových kvádrů pod trubkou 

mk,bal.  požadovaná tíha balastního zatížení pod konzolami 

m´k,v,bal.  skutečná tíha velkých ocelových držáků pod konzolami 

m´k,m,bal. skutečná tíha malých ocelových držáků pod konzolami 

M   měřítko zmenšení modelu konstrukce 

MG  kroutící moment od vlastní tíhy 

MP  kroutící moment od předpětí 

Mx  kroutící moment okolo osy x 

My, Mz   ohybový moment okolo os y, z 

Mx,sd  návrhová hodnota kroutícího momentu okolo osy x 

My,sd  návrhová hodnota ohybového momentu okolo osy y 

Mpl,Rd  návrhová únosnost v ohybu pro průřezy třídy 1, 2 

N  síla v závěsu (výslednice radiálních sil kabelu v zábradlí) 

NH  horizontální složka radiálních sil závěsu (kabelu v zábradlí) 

NV  vertikální složka radiálních sil závěsu (kabelu v zábradlí) 

Nx   normálová síla v průřezu 

Nsd  návrhová hodnota normálové síly 

Np   předpínací síla v kabelu vedeném v zábradlí skutečné konstrukce 

Np,6   předpínací síla v laně vedeném v zábradlí na modelu 1:6 

O  délka oblouku 



Lávky pro pěší tvořené plochým obloukem  Obsah 

VUT-FAST, Ústav betonových a zděných konstrukcí  11 

p   rovnoměrné plošné zatížení 

pS   plošné zatížení působící na skutečné konstrukci 

pM   plošné zatížení působící na modelu 1: M 

P  předpínací síla 

q   rovnoměrné liniové zatížení 

qS   liniové zatížení působící na skutečné konstrukci 

qM   liniové zatížení působící na modelu 1: M 

qmodel_1,mez mezní liniové zatížení na výpočtovém modelu 1 

qmodel_2,mez mezní liniové zatížení na výpočtovém modelu 2 

rG  vzdálenost výslednice vlastní tíhy od středu smyku 

rH  vzdálenost výslednice horizontální složky předpětí od středu smyku 

rV  vzdálenost výslednice vertikální složky předpětí od středu smyku 

{R}  vektor nepřenesených zatížení 

Rref  referenční hodnota síly 

R   poloměr 

RH    horizontální složka reakce 

RV, RG  vertikální složka reakce 

ρ   objemová hmotnost 

σ  napětí 

σS   napětí na skutečné konstrukci 

σM   napětí na zmenšeném modelu 1: M 

σP   napětí v kabelu na skutečné konstrukci 

σP6   napětí v laně monostrand na modelu 1: M 

σp,lim   maximální přípustné napětí v kabelu 

σp,max   mezní únosnost lana 

σp,y  mez kluzu lana 

σx, σy, σz složky napětí 

S  označení pro skutečnou konstrukci 

t  tloušťka v posuzovaném místě 

t1  tloušťka ocelové trubky v krajních oblastech 

t2  tloušťka ocelové trubky ve střední oblasti 

tk,6  tloušťka ocelových komponent konzoly na modelu 1:6 

tz,6  tloušťka ocelových komponent zábradlí na modelu 1:6 

T  perioda kmitu 

xyτ , xzτ  složky smykových napětí 

1τ   smykové napětí od kroucení 
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{u}   vektor uzlových parametrů posunutí 

uref  referenční hodnota posunutí 

u  posunutí 

ux, uy, uz  pravoúhlé složky posunutí 

umax  maximální posunutí (výchylka) 

uS  posunutí na skutečné konstrukci 

uM  posunutí na modelu 1: M 

vmax  maximální rychlost 

V   objem 

VS  objem na skutečné konstrukci 

VM  objem na modelu 1: M 

Vsd  návrhová hodnota posouvající síly 

Vpl,Rd  únosnost průřezu ve smyku 

Wel,y  elastický průřezový modul 

Wpl,y  plastický průřezový modul 

ω  úhlová rychlost 

x, y, z   pravoúhlé osy v globálním souřadném systému 

X  počet lan v kabelu 

yL  vzdálenost od těžiště k levému okraji průřezu 

yP  vzdálenost od těžiště k pravému okraji průřezu 

zH  vzdálenost od těžiště k horním vláknům průřezu 

zD  vzdálenost od těžiště k dolním vláknům průřezu 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY OBLOUKOVÝCH KONSTRUKCÍ  

Tématem předkládané disertační práce je studium obloukových mostů se zaměřením na 

lávky pro pěší tvořené plochým obloukem, jejich návrh a statická analýza. 

1.1 Definice oblouku a podstata obloukového p ůsobení 

Oblouk bývá označován jako zakřivený konstrukční prvek překonávající určitý prostor 

a sloužící jako podpora pro přenesení zatížení nad tímto prostorem. Tato definice ovšem 

vynechává popis, jaký konstrukční prvek tvoří oblouk a jaké jsou v něm momenty a osové 

síly. Názvosloví používané k popisu oblouků je patrné z Obr.  1-1. 

 

Obr.  1-1 Názvosloví používané k popisu oblouku 

Pravý nebo také dokonalý oblouk je takový, ve kterém působí pouze tlaková síla v těžišti 

každého prvku oblouku. Šikmé reakce opěr a zatížení na konstrukci se skládají v obloukovou 

výslednici, označovanou jako tlaková čára. Shoduje-li se těžištní osa s tlakovou čarou, je 

oblouk ve všech průřezech namáhán tlakem, jehož výslednice 

ϕϕ sinRcosRN VHx ⋅+⋅=  ( 1.1) 

je závislá převážně na vodorovné složce reakce opěry RH. Je tím větší, čím je větší rozpětí 

oblouku a čím menší je jeho vzepětí. Síly RV jsou svislé posouvající síly a ϕ  je úhel sklonu 

tečny k těžištní ose v místě vyšetřovaného průřezu. Obloukové síly RH a RV rostou také se 

zatížením. V ideálním případě je oblouk vlivem vlastní tíhy a tíhy násypu a vozovky tlačen 

konstantním napětím v celém průřezu. Vytvoří se tak přirozená rezerva tlakového napětí 

(gravitační předpětí), která bývá využívána k eliminaci tahových napětí vznikajících vlivem 

pohyblivého zatížení. 

Jelikož most bývá zatížen několika různými zatíženími, je prakticky nemožné, aby byl 

tvořen pravým obloukem. Tvar oblouku proto bývá určen podmínkou nejmenších (ideálně 

nulových) ohybových momentů od stálého zatížení. Rovnoměrnému spojitému zatížení 

nejlépe vyhovuje těžištní osa oblouku (střednice) ve tvaru paraboly druhého stupně, 
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rovnoměrnému spojitému zatížení rostoucímu k patám (opěrám) střednice ve tvaru paraboly 

vyšších stupňů, ve zvláštních případech i elipsa, která se používala často u kamenných 

mostů. 

Kruhový oblouk odpovídá teoreticky zatížení rostoucímu od vrcholu z hodnoty sq  k patám 

s hodnotou q  v libovolném místě podle vzorce 

α3
s

cos

q
q = , ( 1.2) 

kde α  je úhel tečny ke kružnici ve vyšetřovaném bodě. Pro půlkruh je nad podporou 

2/πα = , q  nabývá velikosti ∞=q . Skutečné zatížení nemůže této hodnoty nikdy nabýt, 

a proto kruhový oblouk nevyhovuje pro tvar střednice teoreticky nikdy. Kruhový segment 

vyhovuje pro oblouky s patkami v úhlu °= 60α . Proto se při přijatelné míře zjednodušení 

používá kruhová střednice pro malé mostní oblouky až do rozpětí cca 15 m. Tloušťka 

průřezu se potom navrhuje také pro jednoduchost konstantní po celé délce oblouku. 

 

1.2 Stru čná historie obloukových most ů 

Již od počátku věků měli lidé potřebu překonávat rychle tekoucí vodní toky a jiné přírodní 

překážky. Zpočátku to bylo uskutečňováno pomocí různých kamenů prostě umístěných ve 

vodním toku, později s použitím kmenů spadlých stromů, které byly zapřeny o kameny 

v řece, nebo překonaly celou vzdálenost mezi břehy. Lidé brzy objevili, že popínavé rostliny 

uchycené v korunách stromů jim umožňují se přehoupnout přes divoké řeky, což vedlo ke 

vzniku prvních primitivních zavěšených lávek s lany z popínavých rostlin nebo bambusových 

pásků stočených do lan. Brzy následovaly podpěrné a překlenovací konstrukce ze dřeva 

a z kamene. 

Obloukové mosty se ve stavebnictví objevují podstatně později. Sumerské kmeny 

vyráběly cihly vypalované sluncem, které používaly jako hlavní stavební materiál. 

Při překonávání překážek se zpočátku spoléhaly na technologii konzol. Okolo roku 4000 

před naším letopočtem Sumerové objevili výhodu obloukového tvaru a začali stavět 

obloukové vchody a malé obloukové mosty s použitím jejich vypalovaných cihel. 

Ostatní společenství s přístupem ke kamenům brzy začala stavět obloukové konstrukce 

z kamenných prvků. Spousta kamenných obloukových mostů byla postavena za časů 

Římanů. Jsou známé jako zděné nebo Voussoirovy oblouky. Byla vynalezena empirická 

pravidla pro navrhování tvaru oblouku a klínových kamenů. Římané byli velkolepými staviteli 

a mnoho jejich mostů stojí dodnes. Zřejmě nejznámější je most Pont du Gard v Nimes ve 

Francii (Obr.  1-2), který sloužil nejenom jako most, ale také jako akvadukt. Stojí zde jako 

památník jeho stavitelů. Výborný popis mnoha dalších římských mostů lze nalézt v  [31]. 
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Kamenné obloukové mosty jsou překrásné a hodně obdivované, mnoho z nich se stalo 

hlavní okrasou jejich měst. Objevilo se pouze několik poruch těchto mostů, protože kámen je 

schopen přenášet velké tlakové namáhání a je velmi odolný vůči účinkům koroze. Zděné 

obloukové mosty jsou velmi odolné a je hodně náročné je zničit. 

V dnešní době jsou obloukové mosty stavěny převážně z betonu nebo ze železa. 

Nicméně je stále prováděn výzkum zaměřený na kamenné obloukové mosty, který se 

zabývá určením jejich maximální únosnosti, zbývající životnosti, stabilitou, jejich údržbou 

a také určením nejlepší metody rekonstrukce těchto staveb. Důvodem těchto zájmů je 

samozřejmě obrovské množství kamenných obloukových mostů postavených po celém 

světě, které stále převádějí dopravu či chodce, a nahradit je všechny by bylo nesmírně 

nákladné, obzvláště když mnoho z nich je považováno za národní památku. 

  

Obr.  1-2 Pont du Gard v Nimes ve Francii Obr.  1-3 Ironbridge, Coalbrookedale, Anglie 

V roce 1779 byl postaven první železný most v Coalbrookdale v Anglii přes řeku Severn 

(Obr.  1-3). Tento most nazývaný Ironbridge má oblouk půlkruhového tvaru o průměru 43 m. 

Po roce 1800 bylo postaveno velmi málo větších kamenných obloukových mostů, protože 

nemohly konkurovat novému materiálu, oceli. Devatenácté století bylo skutečně stoletím 

železných (ocelových) mostů, zavěšených, příhradových, velkých konzolových mostů, 

viaduktů atd. Gustave Eiffel navrhl dva pozoruhodné ocelové obloukové mosty s rozpětím 

160 m v Oportu v Portugalsku a s rozpětím 165 m přes řeku Truyers ve Francii. Dalším 

významným ocelovým obloukovým mostem je Eads v Missouri (Obr.  1-4), který má tři pole 

o rozpětích 155 m. Za zmínku též stojí plochý ocelový oblouk, Pont Alexandre II, který byl 

postaven v Paříži přes řeku Seinu. 

Na konci devatenáctého století započala výstavba betonových obloukových mostů, která 

pokračuje dodnes. Těchto mostů bylo postaveno nepřeberné množství a ucelený přehled lze 

nalézt například v  [28]. Za zmínku určitě stojí nejdelší betonový obloukový most na světě, 

Wanxian Yangtze River Bridge v Číně (Obr.  1-5), který byl postaven v roce 1997. Rozpětí 
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mostu činí 420 m a šířka mostovky je 24 m. Oblouk je tvořen betonovým obdélníkovým tří-

komorovým průřezem o výšce 7 m a šířce 16 m. 

  

Obr.  1-4 Eads Bridge, Missouri Obr.  1-5 Wanxian Yangtze River Bridge, Čína 

 

1.3 Porovnání obloukových most ů s ostatními typy most ů 

Obloukové mosty jsou porovnatelné s klasickými nosníkovými typy mostů při rozpětích do 

275 m. Jestliže cena u těchto konstrukcí je stejná nebo u obloukových mostů mírně větší, 

potom z estetického hlediska bývá volen právě obloukový most. 

Pro větší rozpětí, obvykle přes vodu či široká údolí, bývají zavěšené mosty ekonomičtější 

než obloukové mosty. Velkou nevýhodou u obloukových mostů bývá nutnost postavit 

mostovku před tím, než začne fungovat samotný oblouk. Oproti tomu zavěšené mosty 

mohou budovat mostovkovou desku a závěsy současně v průběhu výstavby. 

Obloukové mosty o velkých rozpětích budou i nadále stavěny přes hluboká údolí, tam kde 

je to vhodné, protože nemají konkurenci, co se týká estetické stránky. Není pochyb o tom, že 

obloukové mosty jsou krásné, funkční, a je potěšením pro motoristy přes ně jezdit.  

Mnoho zděných obloukových mostů postavených za posledních 2000 let je stále 

situováno uprostřed měst, jejichž obyvatelé si nepovažují tyto mosty pouze z funkčního  

hlediska, ale také pro jejich krásný vzhled. Je smutné, že zděné oblouky obecně již nebudou 

v dnešním prostředí stavěny, protože kamenická práce se stala příliš drahou. 

 

1.4 Typy obloukových most ů 

Existuje mnoho různých typů a uspořádání obloukových mostů. Mostovka vytváří spolu 

s oblouky integrovaný systém, přičemž oblouky mohou být s mostovkou rámově nebo 

kloubově spojeny nebo mohou být vzájemně nespojeny. Oblouky mohou být situovány ve 

svislé nebo šikmé rovině, a mohou být umístěny v ose, na okrajích a nebo jen na jednom 

okraji mostovky. Je zřejmé, že existuje nepřeberné množství kombinací a jejich volba je 
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závislá na řadě faktorů. Jejich rozbor přesahuje rozsah této práce a dále je upozorněno jen 

na některé z nich. 

Základní dělení vychází z umístění mostovky, po které je přímo převáděna doprava, 

vzhledem k poloze oblouku. Konkrétně se jedná o obloukový most s horní mostovkou (Obr. 

 1-6 a)), kdy je mostovka vynášena prostřednictvím oblouku. V případě oblouku s dolní 

mostovkou (Obr.  1-6 b)) je tato na oblouku zavěšena. Oblouk s mezilehlou mostovkou (Obr. 

 1-6 c)) je kombinací obou předchozích případů. Založení oblouků musí být provedeno 

v únosné základové půdě, která je schopná přenést velkou obloukovou sílu. Obloukové 

konstrukce mohou také vytvářet samokotvený systém, ve kterém je základová půda 

namáhána jen svislými reakcemi. Na Obr.  1-6 d), f)  jsou vykresleny konstrukce, u kterých je 

pata oblouku spojená s mostovkou tlačenou vzpěrou přenášející horizontální složku 

obloukové síly do mostovky. Ta je potom namáhána tahovou silou. Na Obr.  1-6 e) je 

vykreslena oblouková konstrukce u nás nazývaná Langrův trám. Oblouk je vetknut do 

mostovky, která přenáší obloukovou vodorovnou sílu svojí tahovou únosností. 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

e) 

 

 

f) 

 

Obr.  1-6 Typy obloukových konstrukcí: a) oblouk s horní mostovkou, b) oblouk s dolní mostovkou, c) oblouk 

s mezilehlou mostovkou, d) samokotvený oblouk s horní mostovkou, e) samokotvený oblouk s dolní 

mostovkou (Langrův trám), f) samokotvený oblouk s mezilehlou mostovkou 

U obloukových konstrukcí závisí ohybové namáhání mostovky a oblouku především na 

poměru jejich tuhostí. Může tak být navržen tuhý oblouk s ohybově měkkou mostovkou a 

 naopak štíhlý oblouk vyžaduje ohybově tuhou mostovku. 

 

1.5 Plochý oblouk 

Zvláštním případem obloukových konstrukcí jsou mosty, kde oblouk slouží zároveň jako 

mostovka, po které se pohybuje doprava a chodci. U těchto konstrukcí je snaha dosáhnout 
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malého vzepětí oblouku, aby překonávání mostů bylo co nejsnazší. Dříve nebyly známy 

žádné směrnice pro navrhování, a tak vznikly například obloukové mosty s velkým vzepětím, 

kde mostovka byla opatřena schody, po kterých bylo možné most překonat. V současnosti 

se převážně navrhuje vzepětí oblouků u lávek pro pěší takové, aby byla dodržena podmínka 

maximálního podélného sklonu 8%. O těchto lávkách budeme dále hovořit jako o lávkách 

tvořených plochým obloukem. 

 

1.5.1 Příklady realizovaných konstrukcí 

V následující části jsou uvedeny čtyři lávky tvořené plochým obloukem. Poskytují nám 

zevrubnou představu o postupném vývoji těchto staveb (od kamenných až po spřažené 

ocelobetonové konstrukce). V žádném případě se nejedná o úplný přehled ukazující 

možnosti lávek tvořených plochým obloukem. Při popisu je zmíněna i historie, která dokládá, 

s jakými problémy se museli dřívější inženýři setkávat. 

 

Kamenný most Agios Vissarionas, Thessaly, Řecko 

Kamenný most Agios Vissarionas (Obr.  1-7), který byl pojmenován po svém zakladateli 

Saint Vissarionovi, se nachází 1,6 km západně od vesnice Pyli. Obklopen krajinou 

nevýslovné krásy most překlenuje řeku Portaikos, která teče mezi velkými masami 

Aspropotamosu a pohořím Agrafa. 

 

Obr.  1-7 Most Agios Vissarionas, Thessaly, Řecko 

Tento jedno-obloukový most stojí ve výšce 13,3 m s poloměrem oblouku 28,2 m. Šířka 

mostovky činí přibližně 2 m a její tloušťka v poli je 0,8 m. Celkové rozpětí mostu činí 65 m 

a je založen na tuhé skále. 

Most byl postaven v roce 1514 z iniciativy výše uvedeného Saint Vissariona, který získal 

pověst výstavbou mnoha veřejných staveb ve prospěch běžných lidí a který financoval 



Lávky pro pěší tvořené plochým obloukem  Kapitola 1 

VUT-FAST, Ústav betonových a zděných konstrukcí  24 

stavbu tohoto impozantního mostu. Tato stavba byla nesmírně důležitá, protože se do roku 

1936 jednalo o jedinou cestu, která spojovala pláně Trikala s vesnicemi z Aspropotamosu. 

Jedná se o reprezentativní kamenný most. Jeho konstrukční forma byla velmi oblíbená 

zejména v Řecku v tomto časovém období. 

 

Starý most p řes řeku Taff, Wales, Velká Británie 

Starý most (Obr.  1-8), který je nyní znám také jako Most Williama Edwardse nebo Most 

Pontypridd, byl dříve označován jako Nový most. Jedná se o obloukovou lávku pro pěší, 

která přemosťuje řeku Taff v Pontypriddu ve Walesu. Most byl postaven Williamem 

Edwardsem a dokončen v roce 1756. Most je nyní zákonně chráněn jako starověká 

památka. 

První most zde byl postaven jako tří-obloukový kamenný most a byl dokončen v roce 

1746. Byl zničen o dva roky později v silné bouři, která způsobila prudké rozvodnění řeky 

Taff. Zdrojem zkázy bylo obrovské množství trosek plavoucích v řece, které se zachytily mezi 

dvěma pilíři mostu. Tíha trosek nakonec totálně zničila most, který byl následně odplaven 

dále po řece. 

 

Obr.  1-8 Starý most (dříve Nový most) přes řeku Taff, Wales, Velká Británie 

Po zničení prvního mostu přes rychle tekoucí řeku Taff se William Edwards rozhodl 

navrhnout mnohem radikálnější jedno-obloukový most o celkovém rozpětí 43 m, který by 

eliminoval možnost zničení mostu pomocí trosek plovoucích v řece. Druhý most měl být 

dokončen v roce 1748, avšak hned po zhotovení oblouku přišla velká voda a vše odnesla 

pryč. 
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Jedno-obloukový most byl následně přestavěn a skutečně dokončen. Most stál pouhých 

šest týdnů, než došlo k jeho zhroucení. To bylo způsobeno nevyvážeností mostu, která se 

projevila vytlačením vrcholového kamene a následným zhroucením mostu. Zdroje uvádějí, 

že hmotnost mostu byla příliš velká v patách nebo příliš malá v koruně. 

Konečný návrh mostu (Obr.  1-8) zahrnoval tři válcové dutiny na každé straně 

o průměrech 2,7 m, 1,7 m a 1,1 m. Tyto otvory redukují hmotnost mostu a tlak na korunu 

a způsobily, že most je dodnes v provozu jako lávka pro pěší. Zdroje uvádějí, že most byl 

velkým zklamáním, protože šířka mezi římsami byla pouze 3,355 m. Byl tak strmý, že vozidla 

musela používat řetězy a tahače, aby překonala korunu mostu. 

Přibližně 43 m dlouhý kamenný most ve své době překonal nejdelší Britský obloukový 

most a zůstal nejdelším mostem na dalších 40 let. Byl to také jeden z mála mostů v Evropě 

a po celém světě, který ve své době překonal čtyřicetimetrové rozpětí. 

 

Most Ponte di Mezzo v Pise, Itálie 

Most Ponte di Mezzo (Obr.  1-9) překračuje řeku Arno v samém centru města Pisa. Jedná 

se o rekonstrukci nejstaršího mostu v tomto městě, jehož historie sahá až do římského 

období. Most délky 89 m má maximální výšku 12,5 m a rozpětí 72 m. Současná konstrukce 

lávky je tvořena ze železobetonu a po stranách je lemována bílým kamenem z Verony. 

Povrch mostovky je pokryt kameny z porfyru. 

 

Obr.  1-9 Most Ponte di Mezzo v Pise, Itálie 

Až do dvanáctého století bylo město Pisa vybaveno pouze dřevěným mostem 

překračujícím řeku Arno přibližně v místě, kde je v současné době umístěn kostel Santa 

Cristina. Dřevěný most byl následně přestavěn do kamenné podoby a přesunut dále na 

východ, kde se nachází i současný most Ponte di Mezzo. V roce 1635 došlo ke zničení 
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mostu z důvodu rozvodnění řeky Arno, nový most byl dokončen až roku 1660. V roce 1944 

bomby a miny z druhé světové války most zničily. O dva roky později byla vypsána soutěž, 

která vedla k postavení současného mostu Ponte di Mezzo. Otevření mostu proběhlo 

v květnu roku 1950, přičemž výstavba byla pozdržena z technických a byrokratických 

důvodů. 

Na mostě se koná každý rok poslední neděli v červnu zcela výjimečná akce „Hra o most“, 

kdy se členové konkurenčních čtvrtí snaží získat vlastnictví mostu tlačením vozíků 

z opačných konců mostu směrem do středu, dokud jeden z týmů neustoupí a nepřizná 

vítězství soupeřům. 

 

Ústavní most (Constitution Bridge), Benátky, Itálie  

Ústavní most (Obr.  1-10) je most, který byl postaven jako poslední přes Grand Canal 

v Benátkách, aby nahradil stávající lodní dopravu, která spojovala Benátské autobusové 

nádraží s vlakovým nádražím. V tomto místě je kanál podstatně širší, než je tomu dále na jih 

podél jeho délky, proto byl návrh mostu velmi obtížný. K otevření samotné lávky došlo v září 

2008, přičemž první výběrové řízení bylo vypsáno již na konci roku 1999. 

 

Obr.  1-10 Ústavní most (Constitution Bridge), Benátky, Itálie 

Tradiční benátské obloukové mosty nikdy nejdou pod hranici podélného sklonu 18%, 

protože přenést vzniklé horizontální síly pomocí základů je velmi náročné, a to i při větším 

podélném sklonu. Plošší oblouky samozřejmě byly již jinde postaveny, ale obecně na 

pevnější zemi. 

Navržená ocelová oblouková lávka má rozpětí 80,8 m a maximální vzepětí 4,76 m, což 

odpovídá podélnému sklonu 8%. Lávka není podporována žádnými mezilehlými podpěrami, 

což má příznivý vliv na vodní dopravu. Pod lávkou je dosažena požadovaná průplavná výška 
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a zároveň je minimalizován, na rozdíl od jiných strmějších předchůdců, podélný sklon, který 

musí chodci překonat. 

Most je vynášen ocelovou žebrovou „páteří“, skládající se z pěti ocelových podélníků 

spojených žebry, které svým uspořádáním připomínají tvar hvězdy. Ve vertikální rovině žebra 

vytváří Vierendeelův nosník, kde jednotlivé žebra mají  radiální uspořádání. Ocelová 

konstrukce je natřena na červeno, což není v přímém souladu s benátskou kulturou. 

Mostovka je vytvořena ze železobetonu, na okrajích doplněna o skleněné panely. Šířka 

mostovky se pohybuje od 6,5 m u opěr do 9 m uprostřed rozpětí. Parapety jsou tvořeny ze 

skla a zábradlí z bronzu. 

Přestože se tento most stal terčem mnohé kritiky, jedná se o velkolepé dílo, které svou 

lehkostí ohromí nejednoho návštěvníka. 

 

1.6 Cíle diserta ční práce 

Základním tématem disertační práce je studium lávek pro pěší tvořených plochým 

obloukem. V předchozím textu bylo stručně popsáno několik těchto mostních konstrukcí, 

avšak také z popsaných realizací je zřejmé, že problematika lávek tvořených plochým 

obloukem je velmi rozsáhlá. Lze navrhnout celou řadu lávek o různých rozpětích, přičemž 

mohou být použity různé postupy výstavby a materiály hlavních nosných prvků. Každá 

z těchto konstrukcí má svá specifika, která je třeba podrobně analyzovat. Komplexní otázkou 

je například popis klimatických zatížení působících na tyto lávky. Rozsah této práce 

neumožňuje věnovat se všem tématům a problémům týkajícím se studovaných konstrukcí. 

Pozornost byla zaměřena především na možnosti použití plochého oblouku jako lávky pro 

pěší. Hlavní část práce se potom věnovala půdorysně zakřivenému plochému oblouku 

tvořenému ocelovou trubkou, která prostřednictvím ocelových konzol vynáší betonovou 

mostovku, jejímu návrhu, konstrukčnímu řešení a statickou analýzou. 

 

Byly definovány čtyři hlavní cíle předkládané disertační práce: 

1. Vypracování studie chování a možnosti použití plochého oblouku jako lávky pro pěší 

o velkých rozpětích. 

2. Návrh a statická analýza moderní lávky pro pěší tvořené půdorysně zakřiveným 

plochým obloukem. 

3. Experimentální ověření navržené mostní konstrukce a postupu statické analýzy. 

4. Možnost náhrady ocelových komponent u půdorysně zakřivené lávky železobetonem 

nebo předpjatým betonem. 

Podrobnější popis těchto čtyř základních záměrů a jednotlivých dílčích cílů je uveden 

v následujícím textu. 
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1. Vypracování studie chování a možnosti použití pl ochého oblouku jako lávky pro 

pěší o velkých rozp ětích 

Autor této práce nenalezl v dostupné odborné literatuře ucelený postup statické analýzy, 

který by detailně vystihoval chování lávek pro pěší tvořených plochým obloukem. Prvním 

úkolem výzkumu bylo proto pochopit působení plochého oblouku, vliv tuhosti na jeho vzepětí  

a velikosti ohybových momentů. Pro tyto účely byla vypracována studie zabývající se 

návrhem lávky pro pěší tvořené plochým obloukem o velkém rozpětí, která by byla schopna 

konkurovat předpjatým pásům. Cílem bylo určit, zda lze vůbec daný typ lávky použít a které 

z testovaných řešení je nejvhodnější. Statická analýza studovaných konstrukcí přitom musí 

splňovat následující požadavky: 

• Dostatečně výstižné zohlednění postupu výstavby konstrukce, během kterého se 

mění statický systém. 

• Geometricky nelineární analýza vzhledem k charakteru konstrukcí. 

• Dostatečně detailní vystižení konstrukce a jednotlivých prvků ve výpočtovém modelu. 

• Postup musí být plně použitelný v inženýrské praxi. 

Cílem bylo co nejpřesněji popsat odezvu konstrukcí na působící zatížení a vzájemně je 

porovnat, nikoliv návrh a dimenzování konstrukcí v souladu z platnými normami. 

 

2. Návrh a statická analýza moderní lávky pro p ěší tvo řené půdorysn ě zakřiveným 

plochým obloukem 

Druhým hlavním cílem disertační práce byl návrh moderní a unikátní lávky pro pěší, 

tvořené půdorysně zakřiveným plochým obloukem, jejíž architektonické a konstrukční řešení 

bude splňovat následující požadavky: 

• Navržená mostní konstrukce musí být prakticky použitelná v inženýrské praxi. 

• Konstrukce musí být použitelná pro překonání dostatečně velkých rozpětí. 

• Lávka musí mít jasně definované a čitelné statické působení. 

• Lávka musí mít dostatečnou dynamickou odolnost, aby nedocházelo k rozkmitání 

konstrukce od pohybu chodců. 

Tyto požadavky vzešly z představ o základním architektonickém a statickém řešení lávky, 

jejíž fyzikální model byl následně realizován. 

 

3. Experimentální ov ěření navržené mostní konstrukce a postupu statické a nalýzy  

Při návrhu postupu statické analýzy a výpočtového modelu byla nutně přijata některá 

zjednodušení a předpoklady o statickém působení studované konstrukce. S ohledem na 

složitost matematických modelů a nedostatek reálných zkušeností s těmito konstrukcemi 
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bylo rozhodnuto ověřit teoretické výpočty na fyzikálním modelu půdorysně zakřivené lávky 

pro pěší. 

Návrh fyzikálního modelu a jednotlivých experimentů bylo nutné provést tak, aby bylo 

dosaženo následujících dílčích cílů: 

• Navrhnout model podle teorie modelové podobnosti, která požaduje rovnost napětí 

na zmenšeném modelu a reálné konstrukci. 

• Navrhnout model tak, aby nutná zjednodušení konstrukce neměla podstatný vliv na 

shodu mezi chováním modelu a skutečné konstrukce. 

• Ověřit konstrukční řešení vyvinuté lávky. 

• Odzkoušet navržený postup výstavby. 

• Provést zatěžovací zkoušky pro zjištění odezvy konstrukce (deformace, napětí) pro 

různé polohy zatížení. 

• Ověřit správnost statické analýzy porovnáním měření a výsledků výpočtů. 

• Zjistit mechanismus porušení konstrukce a mezní únosnost. 

 

4. Náhrada ocelových komponent u p ůdorysn ě zakřivené lávky železobetonem 

Na závěr se autor zabýval otázkou, zdali jsme schopni tuhou ocelovou trubku použitou při 

návrhu lávky tvořené půdorysně zakřiveným plochým obloukem nahradit betonovým 

průřezem. Ocelová trubka byla schopna přenášet velká tahová napětí, která v betonovém 

provedení musí přenést betonářská výztuž nebo vhodně navržené předpětí. 

Cílem bylo určit, zda lze navrhnout lávky pro pěší tvořené půdorysně zakřiveným plochým 

obloukem pouze z železobetonu nebo předpjatého betonu stejného geometrického 

uspořádání, jako je tomu u spřažené ocelobetonové konstrukce popsaná v kapitole  4, 

a přitom bude její architektonické a konstrukční řešení splňovat následující požadavky: 

• Navržená mostní konstrukce musí být prakticky použitelná v inženýrské praxi. 

• Konstrukce musí být použitelná pro překonání dostatečně velkých rozpětí. 

• Lávka musí mít jasně definované a čitelné statické působení. 

• Lávka musí mít dostatečnou dynamickou odolnost, aby nedocházelo k rozkmitání 

konstrukce pohybem chodců. 

 

Všechny betonové prvky byly zjednodušeně posuzovány a porovnávány dle dovolených 

namáhání dle dnes již neplatných norem ČSN 73 6206  [7] a ČSN 73 6207  [8]. Tento přístup 

byl zvolen zejména pro jeho přehlednost při porovnávání jednotlivých typů konstrukcí 

a v době tvorby disertační práce byly tyto normy stále platné. Ocelové komponenty byly 

posuzovány dle přednormy ČSN P ENV 1993-1-1  [10].
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2 STUDIE PLOCHÉHO OBLOUKU JAKO LÁVKY PRO P ĚŠÍ PŘI VELKÝCH ROZPĚTÍCH 

Tato část disertační práce se zabývá možností použití plochého oblouku jako lávky pro 

pěší s velkým rozpětím. Hlavní snahou je prokázat možnost nahrazení předpjatého pásu 

plochým obloukem a zároveň si ukázat chování plochého oblouku v závislosti na jeho 

tuhosti. 

U nás i ve světě existuje mnoho předpjatých pásů, které dosahují ohromných rozpětí. 

Příkladem můžou být dvě lávky v Kalifornii, a to lávka přes řeku Sacramento s rozpětím pole 

127,4 m nebo lávka Lake Hodges se třemi poli o rozpětích 3x100,58 m. Další příklady 

předpjatých pásů lze nalézt v  [33]. Průřezy předpjatých pásů přitom mívají velmi nízkou 

ohybovou tuhost a přenos zatížení je umožněn pomocí předpínacích kabelů nejčastěji 

vedených přímo v mostovce. 

V případě plochých oblouků není použití předpětí v mostovce příliš vhodné, protože 

kabely svými vertikálními radiálními silami oblouk značně přitěžují. K přenosu zatížení je 

proto potřebná dostatečně velká ohybová tuhost průřezu, která by byla schopná přenášet 

výrazné ohybové momenty. 

Dále jsou zde posouzeny tři typy lávek, dvě betonové s rozdílným podepřením a jedna 

ocelobetonová s použitím vnějších kabelů vynášejících mostovku. Veškeré úlohy byly 

počítány geometricky nelineárně v programu ANSYS. 

 

2.1 Souhrnný popis model ů 

Pro ověření použití betonového průřezu u plochého oblouku jako lávky pro pěší bylo 

testováno několik variant. Všechny tyto varianty jsou navrženy na rozpětí 99 m, aby bylo 

možné snadno lávky vzájemně porovnávat. V žádném případě se nejedná o návrh skutečné 

konstrukce, ale o studii prokazující chování obloukových lávek.  

Tvar lávky v podélném směru je parabola 2. stupně, jejíž vzepětí, vycházející z požadavku 

na maximální podélný sklon 8%, by mělo být 1,98 m. Volná šířka lávky je 5 m. Konstrukce 

jsou navrženy jako oboustranně vetknuté, nebo s možností pootočení u opěr. 

U všech variant byly použity stejné materiálové vlastnosti, postup výstavby a zatížení. 

 

2.1.1 Materiály 

Hlavní nosná konstrukce - beton C40/50 

Modul pružnosti:  E = 36,0 GPa 

Poissonův součinitel:  0,15 

Souč. teplotní roztažnosti: 1,2*10-5 K-1 

Objemová tíha:  26 kN*m-3 
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Ocelové vzp ěry – z oceli S355 (u varianty plochého oblouku vyná šeného kabelem) 

Modul pružnosti:  E = 210,0 GPa 

Poissonův součinitel:  0,3 

Souč. teplotní roztažnosti: 1,2*10-5 K-1 

Objemová tíha:  78,5 kN*m-3 

 

Předpínací lana (u varianty plochého oblouku vynášené ho kabelem) 

Modul pružnosti:  E = 195,0 GPa 

Poissonův součinitel:  0,3 

Souč. teplotní roztažnosti: 1,2*10-5 K-1 

Objemová tíha:  78,5 kN*m-3 

 

2.1.2 Postup výstavby 

I. Vzniká betonová konstrukce (stáří 5 dní) na skruži, zatížena vlastní tíhou. 

II. Odstranění skruže. Její namodelování slouží k určení skutečné napjatosti v konstrukci. 

V případě varianty plochého oblouku vynášeného kabelem zde současně vzniká kabel 

vynášející mostovku a ocelové vzpěry. Dále dochází k napnutí kabelů pod a v mostovce. 

III. a) Aplikace zatížení chodci po celé délce konstrukce.            

b) Aplikace zatížení chodci na polovině rozpětí. 

IV. Aplikace teplotních účinků na konstrukci. 

 

2.1.3 Aplikovaná zatížení 

Vlastní tíha konstrukce 

Vlastní tíha konstrukce je automaticky dopočítávána programem ANSYS. 

 

Zatížení chodci 

Zatížení chodci je uvažováno normovou hodnotou 4 kN*m-2. Po vynásobení volnou šířkou 

5 m dostáváme liniové zatížení 20 kN*m-1, které je aplikováno v ose chodníku. Toto zatížení 

je situováno po celé délce konstrukce nebo na polovině rozpětí. 

 

Zatížení teplotou 

Konstrukce byla analyzována pouze na rovnoměrnou změnu teploty. Teplotní součinitel 

délkové roztažnosti betonu a výztuže je uvažován hodnotou 1,2×10-5 K-1. 

Konvenční základní teplota konstrukce je uvažována tf = 10 °C. Mezní teploty betonové 

nosné konstrukce jsou uvažovány jako tmax = +35 °C a t min = -20 °C. Z toho vyplývá normová 

teplotní změna ∆tn jako: +25 °C (oteplení) a -30 °C (ochlazení) 
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Kombinace zatížení 

G0:   vlastní tíha konstrukce, u předpjaté varianty včetně předpětí (fáze II) 

HK:  hlavní kombinace, vlastní tíha s nahodilým zatížením chodci (po celé délce 

nebo na polovině rozpětí) (fáze III) 

CK:  celková kombinace, HK zvětšena o účinky teploty (fáze IV) 

 

2.2 Vliv tuhosti na vzep ětí oblouku 

2.2.1 Prostý obdélníkový pr ůřez 

První posouzení vycházelo z jednoduchého obdélníkového průřezu (Obr.  2-1), běžně 

používaného u předpjatých pásů. Tento průřez má velmi malou ohybovou tuhost. 

Oboustranně vetknutá lávka byla zatížena vlastní tíhou a rovnoměrným spojitým zatížením 

4 kN*m-2 po celé délce mostovky. 

Pro daný průřez bylo postupně zvětšováno vzepětí lávky do té doby, než úloha začala 

konvergovat. Následně došlo ke zvětšení tuhosti průřezu prostřednictvím zvýšení momentu 

setrvačnosti Iy a opět bylo dohledáváno minimální vzepětí lávky. V Tab.  2-1 odpovídá číslo 1 

tuhosti obdélníkového průřezu 5×0,25 m a číslo 5 odpovídá tuhosti průřezu, u kterého jsme 

schopni dosáhnout požadovaného vzepětí 1,98 m po zatížení vlastní tíhou. Dále v Tab.  2-1 

a na Obr.  2-1 můžeme vidět, jak s rostoucí tuhostí průřezu klesá minimální vzepětí oblouku 

a zároveň narůstá svislá deformace. 

číslo 1 2 3 4 5

moment setrvačnosti Iy (m4) 0,00651 0,01 0,05 0,1 0,18000
minimální vzepětí oblouku (m) 6,000 5,800 3,700 2,750 2,300
svislá deformace uprostřed rozpětí (mm) -90 -65 -507 -797 -910  

Tab.  2-1 Tabulka vlivu tuhosti na minimálním vzepětí oblouku – obdélníkový průřez 

 

2.2.2 U – průřez 

V další části byly provedeny stejné výpočty jako v kapitole  2.2.1 s tím rozdílem, že 

obdélníkový průřez byl nahrazen U-průřezem (Obr.  2-2). Jedná se o jednoduchou modifikaci 

zvětšující tuhost průřezu, kdy krajní stěny mohou sloužit jako zábradlí. Postupně byla 

zvětšována výška zábradlí h1 tak, aby bylo dosaženo stejných momentů setrvačnosti Iy jako 

v kapitole  2.2.1. Cílem bylo zohlednit narůstající vlastní tíhu konstrukce se zvětšující se 

tuhostí průřezu. Z Tab.  2-2 a Obr.  2-2 je patrné, že nedošlo k výrazné změně vzepětí 

oblouku (mírný nárůst u čísel 2-4). Naopak u čísla 5 došlo k podstatnému nárůstu momentu 

setrvačnosti Iy tak, aby bylo dosaženo potřebného vzepětí po zatížení vlastní tíhou. 
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Porovnání vlivu tuhosti na vzep ětí oblouku
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Obr.  2-1 Vliv tuhosti na minimálním vzepětí oblouku – zatížení 4 kN*m-2 po celé délce mostovky 
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Obr.  2-2 Vliv tuhosti na minimálním vzepětí oblouku – zatížení 4 kN*m-2 po celé délce mostovky 
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číslo 1 2 3 4 5
moment setrvačnosti Iy (m4) 0,00651 0,01 0,05 0,1 0,23295
minimální vzepětí oblouku (m) 6,000 6,000 3,950 2,850 2,200
výška zábradlí h1 (m) 0,000 0,178 0,559 0,769 1,100
svislá deformace uprostřed rozpětí (mm) -90 -62 -411 -720 -924  

Tab.  2-2 Tabulka vlivu tuhosti na minimálním vzepětí oblouku – U-průřez 

Na Obr.  2-3 jsou znázorněny průběhy podélných ohybových momentů My. Při velkých 

vzepětích (číslo 1, 2) jsou ohybové momenty velmi malé a konstrukce se chová téměř jako 

pravý oblouk. Se zmenšujícím se vzepětím dochází k nárůstu ohybových momentů. 

V případě vzepětí odpovídajícímu maximálnímu sklonu 8% (číslo 5) se průběh momentů 

podobá průběhu na oboustranně vetknutém prostém nosníku. Zaoblení momentů ve 

vetknutích po aplikaci nahodilého zatížení lze přisuzovat obloukovému působení. 

Průběh podélných ohybových moment ů My v závislosti na tuhosti pr ůřezu
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Obr.  2-3 Vliv tuhosti na průběh ohybových momentů – zatížení 4 kN*m-2 po celé délce mostovky 

 

Stejná konstrukce byla také zatížena rovnoměrným spojitým zatížením 4 kN*m-2  pouze na 

polovině rozpětí. Při nízkých tuhostech úloha vůbec nekonvergovala (Tab.  2-3 – číslo 1, 2), 

naopak při vysoké tuhosti průřezu přestává mít zatížení na polovině rozhodující vliv (Tab.  2-3 

– číslo 5) a je možné navrhnout přímou mostovku (prostý nosník). 
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číslo 1 2 3 4 5
moment setrvačnosti Iy (m4) 0,00651 0,01 0,05 0,1 0,23295
minimální vzepětí oblouku (m) - - 5,300 2,850 0,000
výška zábradlí h1 (m) 0,000 0,178 0,559 0,769 1,100
svislá deformace uprostřed rozpětí (mm) - - -591 -720 -1067  

Tab.  2-3 Tabulka vlivu tuhosti na minimálním vzepětí oblouku – U-průřez 

 

Na závěr bylo ještě umožněno pootočení stejné konstrukce u opěr z důvodu eliminace 

ohybových momentů ve vetknutí. Pro spojité rovnoměrné zatížení  chodci 4 kN*m-2  po celé 

délce konstrukce vycházela minimální vzepětí výrazně menší, naopak pro zatížení na 

polovině je oblouk daleko náročnější na ohybovou tuhost průřezu (Tab.  2-4). Pro první tři 

tuhosti úloha neměla řešení a v případě páté tuhosti bylo nezbytné zvětšit výšku zábradlí U-

průřezu o 155 mm, aby bylo dosaženo požadovaného vzepětí 1,98 m. 

Porovnání vlivu tuhosti na vzep ětí oblouku
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Obr.  2-4 Vliv tuhosti na minimálním vzepětí oblouku – zatížení 4 kN*m-2 na polovině rozpětí 

 

číslo 1 2 3 4 5
moment setrvačnosti Iy (m4) 0,00651 0,01 0,05 0,1 0,32150
minimální vzepětí oblouku (m) - - - 5,800 2,300
výška zábradlí h1 (m) 0,000 0,178 0,559 0,769 1,255
svislá deformace uprostřed rozpětí (mm) - - - -548 -705  

Tab.  2-4 Tabulka vlivu tuhosti na minimálním vzepětí oblouku – U-průřez 
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2.3 Možné použití plochého oblouku jako lávky pro p ěší 

Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud chceme navrhnout lávku jako plochý oblouk, 

neobejdeme se bez velké ohybové tuhosti průřezu. V další části se detailněji podíváme na 

plochý oblouk oboustranně vetknutý, plochý oblouk s možností pootočení u krajních opěr 

a plochý oblouk vynášený kabelem prostřednictvím vzpěr. Hlavním cílem je určit, zda vůbec 

lze daný typ lávky o rozpětí 99 m použít a které řešení je nejvhodnější. 

 

2.3.1 Plochý oblouk s ohybov ě tuhým pr ůřezem – oboustrann ě vetknutý 

Pro výpočet byl zvolen stejný model jako v  2.2.2, přičemž v prvním kroku byl použit 

klasický U-průřez s výškou zábradlí h1 = 1,1 m (Obr.  2-5 - Var1, Tab.  2-2 – číslo 5). 

 

Obr.  2-5 Schéma plochého oblouku s ohybově tuhým průřezem – oboustranně vetknutý 

Postup výstavby zůstal zachován jako v předešlé kapitole. Konstrukce byla testována na 

zatížení od vlastní tíhy (ZS1),  zatížení chodci (4 kN*m-2) na polovině rozpětí (ZS2), zatížení 

chodci po celé délce (ZS3) a zatížení ochlazením konstrukce o -35°C (ZS4). Vzep ětí 

konstrukce bylo zvoleno tak, aby po zatížení vlastní tíhou byl dodržen podélný sklon 8%. Na 

Obr.  2-6 můžeme vidět svislé deformace uz od jednotlivých zatížení a také jejich kombinace. 

Pro celkovou kombinaci průhyb uprostřed rozpětí po odečtení deformace od vlastní tíhy 

(plánované nadvýšení) přesahuje 0,6 m. Je-li vzepětí lávky 1,98 m, nejedná se 

o zanedbatelnou hodnotu. 

Jak již bylo řečeno dříve, plochý oblouk se s rostoucí tuhostí začíná chovat jako prostý 

nosník. Z toho vyplývají velké ohybové momenty způsobující ohybová napětí. U prostého 

nosníku je možné tato napětí redukovat pomocí vhodně trasovaných soudržných 

předpínacích kabelů. Naopak u plochého oblouku tyto kabely svými radiálními účinky celou 

konstrukci nesmírně přitěžují a nelze jich tedy k návrhu zvolené lávky použít. 
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Obr.  2-6 Svislé deformace plochého oblouku uz 
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Obr.  2-7 Napětí v horních vláknech plochého oblouku – oboustranně vetknutý 
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Na Obr.  2-7 jsou vykreslena napětí v horních vláknech U-průřezu, která nelze v žádném 

případě vykrýt betonářskou výztuží. Tato napětí vznikají v horních částech zábradlí, které je 

poměrně štíhlé a které nelze kvalitně vyztužit. Následně byl testován stejný typ konstrukce, 

přičemž příčný řez byl nahrazen U-průřezem s tloušťkou stěny 0,5 m (Obr.  2-5 - Var2). 

U třetí testované varianty bylo použito náběhu na délce 33 m, přičemž tloušťka spodní desky 

narůstá z 0,25 na 0,9 m (Obr.  2-5 - Var3). 

V Tab.  2-5 a na Obr.  2-8 je vidět, že největší zlepšení vykazuje náběhovaná konstrukce. 

Přesto jsou napětí stále příliš vysoká. Jejich velikosti je možné ještě zmenšit zvětšením 

tloušťky zábradlí, popřípadě větším náběhem, ale vše vede k neestetickým masivním 

konstrukcím. 

 

max My [kNm] odp N [kN] max σy [kPa] min My [kNm] odp N [kN] min σy [kPa] průhyb [m]

1. klasický průřez -26 137 -21 497 101 600 16 032 -21 308 -81 800 -1.016
2. stěna 500 mm -36 728 -20 957 78 000 20 384 -20 703 -57 100 -0.840
3. náběhovaná kce -47 235 -11 807 58 895 13 365 -11 521 -64 100 -0.746  

Tab.  2-5 Tabulka vnitřních sil a napětí pro tři varianty průřezu – oboustranně vetknutá konstrukce 
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Obr.  2-8 Porovnání napětí v horních vláknech Obr.  2-9 Porovnání svislých deformací 

Také velikost svislých deformací je u všech variant příliš veliká (Obr.  2-9).    

 

2.3.2 Plochý oblouk s ohybov ě tuhým pr ůřezem – umožn ěno pooto čení u op ěr 

Stejným postupem byl posuzován plochý oblouk s možností pootočení u opěr. Opět byly 

posuzovány 3 varianty, které jsou zřejmé z Obr.  2-10. 

Průběh napětí v horních vláknech pro variantu 1 (klasický U-průřez) je prezentován na 

Obr.  2-11. U tohoto typu konstrukce nenastávají problémy s tahem, jak tomu bylo 

u oboustranně vetknuté varianty, ale vznikají zde obrovská tlaková napětí zejména od 
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zatížení chodci na polovině. Použití náběhu zde není vhodné, protože extrémní účinky 

nevznikají u opěr. 

Obrovským tlakovým namáháním musí vzdorovat štíhlé zábradlí, proto byla zkoušena 

varianta s tloušťkou zábradlí 0,5 m (Obr.  2-10 - Var2) a dále varianta se zvětšenou tlačenou 

oblastí pomocí konzol (Obr.  2-10 - Var3). 

 

 

Obr.  2-10 Schéma plochého oblouku s ohybově tuhým průřezem – umožněno pootočení u opěr 
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Obr.  2-11 Napětí v horních vláknech plochého oblouku 
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Porovnání tří variant v místě extrémních napětí je provedeno v Tab.  2-6 a na Obr.  2-12. 

Je zřejmé, že nejlépe vychází varianta 3 se zesílenou tlačenou oblastí v místě horního 

povrchu zábradlí. Tato varianta není příliš vhodná pro praktické řešení, pouze slouží 

k potvrzení předpokladu, že ztužením horní části průřezu dostáváme příznivější výsledky. 

 

max My [kNm] odp N [kN] max σy [kPa] min My [kNm] odp N [kN] min σy [kPa] průhyb [m]

1. klasický průřez -6 497 -40 330 1 000 22 924 -40 304 -102 400 -1.255
2. stěna 500 mm -5 699 -49 237 -7 390 24 376 -49 199 -78 700 -1.171
3. stěna konzoly -249 -41 457 -18 700 20 747 -41 377 -56 000 -0.981  

Tab.  2-6 Tabulka vnitřních sil a napětí pro tři varianty průřezu – umožněno pootočení u opěr 
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Obr.  2-12 Porovnání napětí v horních vláknech Obr.  2-13 Porovnání svislých deformací 

Svislé deformace u prvních dvou variant jsou ještě větší než v případě oboustranně 

vetknuté konstrukce (Obr.  2-13). I v případě třetí varianty jsou svislé deformace stále 

nepřípustné.  

 

2.3.3 Plochý oblouk vynášený vn ějším kabelem prost řednictvím ocelových vzp ěr 

Poslední testovanou variantou byl plochý oblouk vynášený prostřednictvím vnějšího 

kabelu. Oblouk byl navržen obdobně jako v předcházejících úlohách s rozpětím 99 m 

a vzepětím oblouku a průvěsem kabelu 1,98 m (Obr.  2-14). Příčný řez tvoří obdélníková 

deska o rozměrech 5×0,25 m vynášena ocelovými vzpěrami kruhového průřezu 0,1/0,01 m. 

Mostovka opět vzniká na bodových podpěrách (z důvodu porovnání s předcházejícími 

úlohami), které jsou po napnutí vnějšího kabelu nahrazeny vzpěrami. Následně dochází 

k předepnutí soudržných kabelů v mostovce. Lávka je prostě podepřená s možností 

pootočení v místě opěr. Zatížení konstrukce je stejné jako v předcházejících úlohách (ZS1-

ZS4). 
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Obr.  2-14 Schéma plochého oblouku vynášeného vnějším kabelem 

Svislé deformace jsou téměř poloviční ve srovnání s předchozími typy lávek. 

Nejnepříznivější účinky vyvozuje ochlazení konstrukce a zatížení chodci po celé délce 

mostovky (Obr.  2-15). 
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Obr.  2-15 Svislé deformace plochého oblouku vynášeného vnějším kabelem 

Na Obr.  2-16 jsou vidět průběhy napětí na betonové mostovce, přičemž nejhorší účinky 

způsobuje ochlazení konstrukce o -35 °C. Autor je p řesvědčen, že vhodným návrhem 

poměru předpětí v mostovce a v kabelu pod mostovkou je možné tahová napětí 

minimalizovat. Toto není předmětem předkládané práce, a proto bylo od dalšího zpřesňování 

upuštěno. 
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Napětí v horních vláknech betonové mostovky
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Obr.  2-16 Napětí v horních vláknech mostovky plochého oblouku vynášeného vnějším kabelem 

Plochý oblouk vynášený kabelem je určitě zajímavou a vhodnou volbou pro použití 

plochého oblouku. 

 

2.4 Shrnutí 

Cílem této studie bylo zjistit, zda je možné nahradit předpjaté pásy o velkých rozpětích 

plochým obloukem. Jedním z důvodů je zdánlivě větší bezpečnost, kterou tyto lávky 

představují pro širší veřejnost. Jak ale bylo prokázáno, k návrhu čistě betonového plochého 

oblouku je nutná obrovská ohybová tuhost, čehož lze dosáhnout pouze pomocí masivního 

průřezu. Takováto konstrukce by byla finančně náročná a značně neestetická.  

Existuje mnoho jiných variant použití, například plochý oblouk zavěšený na závěsech 

vedených z pylonu či horního oblouku, vynášený spodním obloukem a další. Dle autorova 

názoru nejelegantnějším způsobem využití plochého oblouku je v kombinaci s vnějšími 

předpínacími kabely, které mostovku prostřednictvím vzpěr vynášejí. Jedná se o podobný 

princip jako u předpjatého pásu, kde tahy jsou vykrývané pomocí předpínacích kabelů 

a mostovka je tlačená. 

Dalším řešením je použití spřaženého ocelobetonového průřezu s velkou ohybovou 

tuhostí. Tento typ konstrukce je použit v kapitole  4 a  5 při návrhu půdorysně zakřiveného 

plochého oblouku. 
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3 PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÉ LÁVKY PRO P ĚŠÍ 

Tato kapitola se zabývá zavěšenými nebo visutými půdorysně zakřivenými mosty, 

způsoby jejich zavěšení, včetně konkrétních případů, a jejich silovým působením. Dále je 

zde odvozeno chování půdorysně zakřiveného předpjatého pásu a plochého oblouku. 

Získané poznatky jsou následně použity k návrhu půdorysně zakřiveného plochého oblouku 

jako lávky pro pěší (kapitola  4- 6). 

 

3.1 Způsoby zav ěšení 

V současnosti se stále více vyskytují konstrukce ať už visuté nebo zavěšené, které jsou 

zakřivené nejen v podélném směru, ale i v půdoryse. Využívají prostorového uspořádání 

závěsů a předpínacích kabelů k minimalizaci ohybových a smykových napětí v mostovce. 

Mostovka zde může být zavěšena na obou stranách průřezu (Obr.  3-1) nebo jen na vnější 

(Obr.  3-2) či vnitřní (Obr.  3-3) straně průřezu. Uspořádání je závislé na místních 

podmínkách, poloměru zakřivení a rozpětí. Podrobnější popis lze nalézt v  [33]. 

a) 

 

a) 

 

b) 

 

b) 

 

 

 
Obr.  3-1 Zavěšení na obou 

stranách 
 

Obr.  3-2 Zavěšení na vnější 

straně 

Obr.  3-3 Zavěšení na vnitřní 

straně 

 

3.1.1 Zavěšení na obou stranách 

Příkladem půdorysně zakřivené konstrukce zavěšené na obou stranách může být návrh 

profesora T. Y. Lina – Ruck a Chucky Bridge (Obr.  3-1, Obr.  3-4). I když návrh nebyl 

realizován, je ukázkou elegantního vyrovnání vnitřních sil od stálého zatížení pomocí vhodně 

uspořádaných závěsů. 

Most s rozpětím 396,24 m měl překonávat nádrž Auburn Dam v Kalifornii. Přímý most 

s limitovanou křivostí na koncích by potřeboval přístupové zářezy a tunely, proto byl navržen 

v půdorysném oblouku o poloměru 628 m. Klasický zakřivený most takového rozpětí by 

musel být podepřen několika mezilehlými pilíři. Avšak v tomto případě, kdy hloubka vody 

dosahuje okolo 137 m, by bylo provedení velmi nákladné. Předběžné studie prokázaly, že 
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konvenční mosty by byly absolutně neuspokojivé. Výzkum pokračoval až do finální podoby 

zavěšeného oblouku. 

Zavěšený oblouk, u něhož název vychází z půdorysnému zakřivení a zavěšení na 

kabelech, je tvořen ze dvou složek: závěsů přenášejících tahové síly a zakřiveného nosníku 

převádějícího dopravu, který je namáhám tlakovými silami od závěsů. Jak je patrné z Obr. 

 3-1, vertikální složky sil v kabelech vyrovnávají vlastní tíhu mostovky a tím i ohybové 

a smykové namáhání, zatímco horizontální složky redukují příčné ohybové momenty 

v rozhodujících průřezech na nulu. Tahové síly v závěsech navíc vnášejí do mostovky tlak. 

Návrh ukazuje, jak čistý inženýrský přístup může vytvořit konstrukci nesmírné krásy 

a elegance. 

 
 

Obr.  3-4 Ruck a Chucky Bridge 

 

3.1.2 Zavěšení na vn ější stran ě 

Jak je vidět na Obr.  3-2, zavěšení na vnější straně působí na první pohled bezpečněji než 

na vnitřní straně. Avšak ze statického hlediska se jedná o tu horší variantu. V obou 

případech svislé složky závěsů vyrovnávají účinek vlastní tíhy konstrukce. Rozdílné je však 

působení vodorovných složek, kdy u zavěšení na vnější straně tyto síly způsobují velké 

příčné ohybové momenty a navíc vnášejí do mostovky tah. Je proto obtížné najít optimální 

uspořádání závěsů. Toto uspořádání je vhodné pro dvě zakřivené rampy sbíhající se do 

jediné, zavěšené na jednom pylonu. 

 

Glorias Catalanas Bridge ve Špan ělsku 

Příkladem půdorysně zakřivené konstrukce zavěšené na vnějším okraji může být most 

Glorias Catalanas Bridge ve Španělsku. Původní most byl postaven na Glorias Catalanas 

Square v Barceloně roku 1974. V důsledku přeměny náměstí z důvodu konání olympijských 

her roku 1992 byl most rozložen a znovu postaven na pobřeží. 
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Původní most byl navržen ke spojení tří jízdních cest. V půdoryse má konstrukce tvar 

písmene Y, což přirozeně řeší dopravní problém (Obr.  3-5). 

Mostovka je zavěšena na jediném pylonu umístěném v blízkost styku tří větví. Zavěšená 

mostovka je tvořena dvěma torzně tuhými komorovými nosníky efektivních průřezů, které 

přecházejí v jeden betonový nosník. Dvě rampy jsou tvořeny zakřivenými konzolami 

zavěšenými na vnějším okraji, třetí rampa je tvořena přímou konzolou zavěšenou v ose 

mostu. V novém umístění má most téměř stejné uspořádání. 

 

Obr.  3-5 Glorias Catalanas Bridge, Španělsko 

 

3.1.3 Zavěšení na vnit řní stran ě 

V případě půdorysně zakřivených mostů ukotvených na vnitřním okraji lze poměrně 

snadno nalézt takové uspořádání závěsů, které bude vyrovnávat vlastní tíhu a ostatní stálé 

zatížení. Ve světě můžeme najít hned několik příkladů mostů zavěšených na vnitřní straně, 

které jsou uvedeny například v  [33]. Zde je opět popsán pouze jeden reprezentativní příklad. 

 

Kelheim Bridge, N ěmecko 

Most byl dokončen v roce 1987 v malém městě Kelheim v Německu. Kříží 47 m široký 

kanál Rhine-Main-Danube v mírném oblouku přirozeně spojujícím chodníky vedené po obou 

březích (Obr.  3-6). 

Půdorysně zakřivená mostovka o poloměru zakřivení od 18,82 do 37,79 m je zavěšena na 

visutém kabelu vedeném na vnitřním okraji půdorysného oblouku. Visuté kabely jsou 

podporovány prostřednictvím dvou skloněných pylonů na obou březích. Dutá jednotrámová 

mostovka výšky jeden metr kombinuje vysokou ohybovou a torzní tuhost. Zakřivená 

mostovka je vetknuta do opěr a vnitřně předepnuta po obvodu excentricky vedenými 

soudržnými kabely. 
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Geometrie a počáteční napětí v závěsech bylo navrženo tak, aby vertikální složky závěsů 

vyrovnávaly vlastní tíhu. Horizontální složka sil ze závěsů společně s radiálními silami od 

soudržných kabelů, vedených blízko horního okraje průřezu, vytváří moment, který 

vyrovnává kroutící moment způsobený vertikálními silami. 

Mostovka byla vyrobena na skruži a poté byly instalovány pylony a visuté lano se závěsy. 

Most byl navržen firmou Schlaich, Bergermann & Partners ze Stuttgartu v Německu. 

 

Obr.  3-6 Kelheim Bridge, Německo 
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3.2 Silové p ůsobení p ůdorysn ě zakřivených konstrukcí 

3.2.1 Půdorysn ě zakřivená konstrukce kotvená v ose mostovky 

Vývoj zavěšení mostovky je patrný z Obr.  3-7 až Obr.  3-8. Na Obr.  3-7 a) můžeme vidět 

kruhovou mostovku podepřenou prostými podporami v ose mostu, vetknutého do opěr. Od 

vlastní tíhy je mostovka namáhána ohybovými momenty Mx, My a Mz (jejich průběhy jsou 

patrné z Obr.  3-8). Na Obr.  3-7 b) je zobrazena stejná mostovka, která je v ose mostu 

podporována závěsy zakotvenými do jednoho pylonu. Závěsy působí na mostovku silou N, 

která má velikost 

βsinGN = , ( 3.1) 

kde G odpovídá svislé reakci v prosté podpoře na spojitém nosníku ukázaném na  Obr.  3-7 

a). 

a) 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

d) 

 

 
Obr.  3-7 Půdorysně zakřivená konstrukce 

zavěšená v ose mostovky 

Obr.  3-8 Průběh vnitřních sil na zakřivené 

konstrukci 

Je zřejmé, že vertikální složka síly ze závěsu nahrazuje prostou podporu (Obr.  3-7 c)), 

zatímco horizontální složka vyvozuje v konstrukci tlak. Mostovka je tak namáhána stejnými 

momenty Mx, My, Mz jako spojitý nosník s přidanou tlakovou normálovou silou Nx. Pokud je 

vzdálenost mezi závěsy malá (3-6 m), pak jsou malé i ohybové a kroutící momenty. Závěsy 

tedy svými účinky vyrovnávají vlastní tíhu konstrukce a navíc v ní vytvářejí tlak. Kotvení 
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závěsů v těžištní ose mostovky znemožňuje použití poloviny mostu, a proto je nutné kotvit 

závěsy na vnitřní straně a najít řešení pokud možno se stejným výsledkem. 

 

3.2.2 Půdorysn ě zakřivená konstrukce zav ěšená na vnit řním okraji mostovky 

Pokud chceme konstrukci kotvit na vnitřním okraji mostovky, máme v podstatě dvě 

možnosti řešení: 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

d) 

Obr.  3-9 Zavěšená zakřivená konstrukce uchycená na vnitřním okraji 

První spočívá 

v ukotvení závěsů do 

tuhého prvku nad 

mostovkou tak, aby 

každý závěs směřoval 

do těžiště průřezu 

(Obr.  3-9 a)). Tuhý 

prvek pak můžeme 

využít při realizaci 

zábradlí. 

Druhá možnost je 

ukotvit závěsy přímo 

na vnitřní hraně 

a přidat předpínací 

kabely do betonové 

desky (Obr.  3-9 b)-d) ). 

Štíhlá mostovka musí 

být doplněna dalším 

prvkem v dostatečné 

vzdálenosti pod deskou 

nebo musí mít 

mostovka dostatečnou 

tloušťku. Těžiště 

průřezu se posune dolů 

a moment vznikající 

dvojicí svislých sil 

 

GGVGG rsinNrNrGM ⋅⋅=⋅=⋅= β  ( 3.2) 

je vyrovnán momentem od radiálních sil závěsů a předpínacích kabelů 
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THSTHSHP hPhcosNhPhNM ⋅+⋅⋅=⋅+⋅= β . ( 3.3) 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

d) 

Obr.  3-10 Visutá zakřivená konstrukce uchycená na vnitřním okraji 

Je zřejmé, že stejné 

uspořádání může být 

navrženo pro visutou 

konstrukci, u které 

visutý kabel podporuje 

šikmé závěsy. Na Obr. 

 3-10 můžeme vidět dvě 

možnosti uspořádání 

visutého kabelu, kde 

závěsy mohou být 

zakotveny do tuhého 

prvku vedeného nad 

mostovkou (Obr.  3-10 

a)-b)), nebo přímo do 

desky doplněné 

předpínacími kabely 

a přídavným prvkem 

(Obr.  3-10 c)-d) ). 

Uspořádání závěsů 

a vhodné předpětí 

mostovky umožňuje 

vytvoření optimálního 

stavu napjatosti 

v mostovce, která je 

namáhána zejména 

rovnoměrným tlakem. 

Avšak v závislosti na tuhosti jednotlivých konstrukčních částí, půdorysnému zakřivení 

a celkovému rozpětí mostu mostovka může být namáhána významnými ohybovými 

a kroutícími momenty, vyvolanými užitným zatížením a působením větru. Potom konstrukce 

nevyžaduje pouze dostatečnou vzdálenost mezi mostovkou a přídavným prvkem, ale také 

torzně tuhý průřez. 
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3.3 Působení p ůdorysn ě zakřiveného p ředpjatého pásu a plochého oblouku 

Podobného silového působení jako u konstrukce presentované na Obr.  3-9 a) lze 

dosáhnout u půdorysně zakřiveného předpjatého pásu aplikací předpínacího kabelu do 

zábradlí (Obr.  3-11). Pás není rozdělen závěsy na jednotlivé úseky, čili chování konstrukce 

odpovídá prostému nosníku, oboustranně vetknutému. Zde opět horizontální složka předpětí 

NH vnáší do konstrukce tlak a vyrovnává kroutící účinky od vlastní tíhy (Obr.  3-11 e)). 

Vertikální složka předpětí NV vyrovnává vlastní tíhu pásu (Obr.  3-11 d)), přičemž její velikost 

je závislá na vzepětí pásu v podélném směru. U klasických lávek pro pěší je maximální 

podélný sklon 8%, což má za následek několikanásobně vetší horizontální složku předpětí 

oproti vertikální složce. V důsledku toho je nezbytné použití ztužujícího prvku, který bude 

vynášet zábradlí a přenese velká ohybová namáhání ve vetknutí. 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

e) 

 

 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

e) 

 

 

Obr.  3-11 Působení zakřiveného předpjatého pásu Obr.  3-12 Působení zakřiv. plochého oblouku 
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Stejným způsobem jako předpjatý pás lze navrhnout plochý oblouk (Obr.  3-12), kde opět 

horizontální složka předpětí NH vnáší do konstrukce tlak a vyrovnává kroutící účinky od 

vlastní tíhy (Obr.  3-12 e)). Naopak vertikální složka předpětí NV působí směrem dolů, čímž 

přitěžuje mostovku (Obr.  3-12 d)). Tato síla má negativní vliv také na kroucení, kde působí 

společně s vlastní tíhou a účinkům kroucení je tak bráněno pouze horizontálními složkami 

předpětí. Stejně jako u předpjatého pásu má vertikální složka předpětí několikanásobně 

menší hodnotu než horizontální složka, a proto lze takovouto konstrukci navrhnout s pomocí 

ztužujícího prvku. 
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4 NÁVRH A POSOUZENÍ PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÉHO PLOCHÉHO OBLOUKU  

4.1 Volba optimálního řešení 

Na základě předešlých rozborů byl dále posuzován půdorysně zakřivený plochý oblouk 

jako lávka pro pěší. Hlavním ztužujícím prvkem byl zvolen ocelový profil, který má pro 

jednoduchost kruhový průřez (Obr.  4-1). Betonová mostovka je podporována ocelovými 

konzolami, které jsou vetknuty do ocelové trubky. V zábradlí je veden předpínací kabel, který 

svými horizontálními složkami předpětí kroutí konstrukci proti vlastní tíze. Zábradlí je 

vetknuto do ocelové trubky v místě napojení konzol. 

 

Obr.  4-1 Obecný příčný řez 

Bylo testováno několik variant s rozdílným rozpětím oblouku a následně vzepětím 

půdorysného oblouku, abychom byli schopni navrhnout ideální řešení, kterého by bylo 

možné využít ve stavební praxi. Veškeré úlohy byly počítány se stejnými materiálovými 

charakteristikami, postupem výstavby a zatížením v programu ANSYS nelineárně. 

Modely byly vytvořeny pomocí podélných prutů, které představovaly ocelovou trubku 

a podélných prutů představujících betonovou mostovku. K trubce byly pomocí tuhých ramen 

napojeny po konstantní vzdálenosti příčné pruty konzol a zábradlí. Po stejné vzdálenosti byla 

napojena mostovka na konzoly pomocí tuhých ramen a kabel na zábradlí pomocí tuhých 

ramen s definovanými okrajovými podmínkami, které umožnily pouze posun v podélném 

směru (zkrácení či prodloužení kabelu) a veškeré rotace. 

Ocelová trubka o průměru D měla tloušťku t1 v krajních částech (2×1/5 celkového rozpětí) 

a tloušťku t2 uprostřed (3/5 celkového rozpětí). Trubka byla oboustranně vetknutá. Mostovka 

tloušťky 150 mm byla na obou koncích prostě podepřená a bylo zde bráněno posunům 

pouze ve vertikálním směru a pootočení kolem podélné osy. Kabel, který byl tvořen ohybově 

měkkým prutem, byl na obou koncích uchycen v podpoře, která zabraňovala veškerým 

posunům a umožňovala rotace kolem všech os. 
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4.1.1 Materiály 

Ocelové komponenty z oceli S355 (trubka, konzoly, z ábradlí) 

Modul pružnosti:  E = 210,0 GPa 

Poissonův součinitel:  0,3 

Souč. teplotní roztažnosti: 1,2*10-5 K-1 

Objemová tíha:  78,5 kN*m-3 

 

Betonová mostovka z betonu C35/45 

Modul pružnosti:  E = 34,0 GPa 

Poissonův součinitel:  0,15 

Souč. teplotní roztažnosti: 1,2*10-5 K-1 

Objemová tíha:  26 kN*m-3 
 

Předpínací kabel v zábradlí 

Modul pružnosti:  E = 195,0 GPa 

Poissonův součinitel:  0,3 

Souč. teplotní roztažnosti: 1,2*10-5 K-1 

Objemová tíha:  78,5 kN*m-3 

 

4.1.2 Postup výstavby 

I. Vznik ocelové konstrukce (trubka, konzoly a zábradlí), zatížení vlastní tíhou. 

II. Předepnut kabel v zábradlí na poloviční hodnotu výsledného předpětí. 

III. Konstrukce zatížena tíhou mostovky. 

IV. Vznik skutečné mostovky, zatížení předešlé fáze odstraněno. 

V. Finální dopnutí kabelu v zábradlí, z důvodu vyrovnání kroutících účinků od vlastní tíhy. 

Mostovka je v příčném směru ve vodorovné poloze. 

VI. Aplikace zatížení chodci na již zdeformovanou konstrukci. 

VII. Aplikace teplotních účinků na konstrukci. 

 

4.1.3 Zatížení spole čné pro všechny varianty 

Vlastní tíha konstrukce 

Vlastní tíha konstrukce byla automaticky dopočítávána programem ANSYS. 

 

Zatížení chodci 

Zatížení chodci bylo uvažováno normovou hodnotou 4 kN*m-2. Po vynásobení volnou 

šířkou 3 m dostáváme liniové zatížení 12 kN*m-1, které bylo aplikováno v ose chodníku. 
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Nejhorších účinků bylo dosaženo při zatížení chodci po celé délce lávky, což odpovídá 

působení prostého nosníku (viz kapitola  2). 

 

Zatížení teplotou 

Konstrukce byla analyzována na rovnoměrnou i nerovnoměrnou změnu teploty. Teplotní 

součinitel délkové roztažnosti betonu a oceli byl uvažován hodnotou 1,2×10-5 K-1. 

Konvenční základní teplota konstrukce byla uvažována tf = 10 °C. Mezní teploty nosné 

konstrukce byly uvažovány jako tmax = +35 °C a t min = -20 °C. Z toho vyplývá normová teplotní 

změna ∆tn jako: +25 °C (oteplení) 

-30 °C (ochlazení). 

V zatěžovacím stavu nerovnoměrné změny teploty byl uvažován lineární průběh teploty 

po výšce průřezu. Velikost teplotního gradientu je ±10°C. 

 

Kombinace zatížení 

HK:  hlavní kombinace, stálé zatížení společně s nahodilým zatížením chodci 

(fáze VI) 

CK:  celková kombinace, HK zvětšena o účinky teploty (fáze VII) 

 

4.1.4 Posouzení r ůzných rozp ětí půdorysn ě zakřiveného plochého oblouku 

Abychom byli schopni určit použitelnost navržené konstrukce na různá rozpětí, byly 

sestrojeny výpočtové modely půdorysně zakřivené lávky pro rozpětí 25 m, 45 m, 65 m, 85 m 

a 99 m. Poslední rozpětí odpovídá studovaným konstrukcím z kapitoly  2. Jednotlivé varianty 

vycházely ze stejného úhlu αi = 95,85° ( Obr.  4-2, Tab.  4-1) a zbylé parametry byly 

upravovány v závislosti na rozpětí. 

Rozpětí Vzepětí Poloměr Průměr trubky Délka oblouku Úhel Počet lan Vzepětí praboly
L [m] LV [m] R [m] D/t1/t2 [mm] O [m] αi [°] X [ks] LVp [m]

25 5,556 16,840 650/30/20 28,172 95,85 6 0,5

45 10,000 30,313 1000/40/20 50,710 95,85 12 0,9

65 14,444 43,819 1200/80/40 73,247 95,85 26 1,3

85 18,889 57,302 1400/100/50 95,785 95,85 50 1,7

99 22,000 66,740 1600/120/60 111,561 95,85 55 1,98  

 Tab.  4-1 Porovnání parametrů v závislosti na rozpětí lávky 
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Obr.  4-2 Obecný půdorys lávky 

Jediný parametr, který nevycházel přímo z geometrického uspořádání, byl profil trubky 

a tomu odpovídající velikost předpětí. 

Profil trubky byl u všech variant volen tak, abychom se pohybovali kolem dovolené 

hodnoty namáhání fyd , ale nepřekročili ji. V této fázi bylo zjednodušeně uvažováno 

s maximálním dovoleným namáháním oceli S355 

MPa7,30815,1/355fyfyd MO === γ . ( 4.1) 

Množství kabelů a tomu odpovídající míra předpětí byla určována na základě požadavku 

vyrovnání relativních deformací konzol (mostovky) v příčném směru od vlastní tíhy 

konstrukce. 
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Obr.  4-3 Porovnání podélných ohybových momentů My na trubce 

Zvětšující se rozpětí mělo největší vliv na podélné ohybové momenty na ocelové trubce 

(Obr.  4-3). Do rozpětí 45 m byly momenty relativně malé, při větších hodnotách byly 
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momenty již velmi výrazné. Nárůst souvisel s podobností s prostým nosníkem, kde ohybové 

momenty jsou přímoúměrné druhé mocnině délky. 

S rostoucím rozpětím vzrůstala tlaková osová síla v konstrukci z průměrné hodnoty 

přibližně -1 000 kN (25 m) na hodnotu -11 000 kN (99 m), což bylo způsobeno také zvětšující 

se tíhou příčného řezu. 

Na příčné ohybové momenty nemělo rostoucí rozpětí téměř žádný vliv. Jinak tomu bylo u 

kroutících momentů, které zaznamenaly mírný nárůst s délkou. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Z důvodu prostého 

podepření mostovky 

neměla změna rozpětí 

výrazný vliv na jejím 

namáhání, převážná 

část zatížení byla 

přenášena tuhou 

ocelovou trubkou. 

Na Obr.  4-4 jsou 

znázorněny tři příčné 

řezy, a to pro rozpětí 

lávky 25 m, 45 m 

a 99 m, které názorně 

ukazují, jak velký vliv 

má vzrůstající rozpětí 

na tuhosti příčného 

řezu. V Tab.  4-1 

můžeme vidět 

parametry lávek pro 

jednotlivá rozpětí. Je 

zřejmé, že tento 

konstrukční systém 

není vhodný pro větší 

rozpětí (viz Obr.  4-4 

c)), kdy výroba trubky 

průměru 1,6 m 

a tloušťky 60-120 mm 

je v praxi nereálná.  

 Obr.  4-4 Příčný řez lávkou o rozpětí: a) 25 m b) 45 m c) 99 m  
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I z estetického hlediska jsou takovéto průměry nevhodné. Jako nejvhodnější se jevila 

varianta lávky o délce 45 m, kdy není problém trubku průměru 1 m a tloušťky 20-40 mm 

vyrobit. Další výhodou je potřeba menšího počtu lan v kabelu, vyrovnávajícího kroucení od 

vlastní tíhy, který lze snáze schovat do zábradlí. 

 

4.1.5 Posouzení r ůzných vzep ětí půdorysného oblouku lávky o rozp ětí 45 m 

Pro zvolené rozpětí 45 m, které se ukázalo jako nejvhodnější v předešlé části studie, bylo 

dále hledáno optimální vzepětí půdorysného oblouku. Byla posuzována vzepětí 5 m, 10 m, 

15 m a 22,5 m (odpovídá půlkruhu) a zbylé parametry byly upravovány v závislosti na daném 

vzepětí. 

Jak je vidět na Obr.  4-5 a v Tab.  4-2, pro rozpětí 5-15 m dostáváme podobné hodnoty. 

Zde byl rozdíl převážně v míře předpětí kabelu, potřebného k vyrovnání kroutících účinků od 

vlastní tíhy. Pro menší vzepětí bylo třeba kabel napnout větší silou, naopak při větším 

vyložení kabel zabíral více a stačilo menší předpětí k vyrovnání kroucení. 
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Obr.  4-5 Porovnání podélných ohybových momentů My 

Největších rozdílů  bylo dosaženo u vzepětí 22,5 m, kde konstrukce v půdoryse tvoří 

půlkruh. Zde bylo nutné zesílit tloušťku trubky na 80/40 mm, aby bylo možné vykrýt vzniklá 

ohybová namáhání. V důsledku ztužení průřezu je také nezbytné zvětšit míru předpětí (19 

lan), aby bylo dosaženo nulových relativních příčných deformací mostovky. 

Jako nejvhodnější varianta se jeví lávka o rozpětí 45 m a půdorysném vzepětí 10 m, a to 

jak ze statického hlediska, tak z estetického. Zvolená varianta je v další části detailně 

analyzována. 
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Vzepětí Rozpětí Poloměr Průměr trubky Délka oblouku Úhel Počet lan Vzepětí praboly
LV [m] L [m] R [m] D/t1/t2 [mm] O [m] αi [°] X [ks] LVp [m]

5 45,000 53,125 1000/40/20 46,467 50,12 14 0,9
10 45,000 30,313 1000/40/20 50,710 50,12 12 0,9
15 45,000 24,375 1000/40/20 57,330 134,76 12 0,9

22,5 45,000 22,500 1000/80/40 70,686 180,00 19 0,9  

Tab.  4-2 Porovnání parametrů v závislosti na půdorysném vzepětí lávky 

 

4.2 Podrobný popis zvolené konstrukce 

Rozpětí lávky je uvažováno 45 m, vzepětí půdorysného oblouku 10 m (Obr.  4-6). Z těchto 

parametrů vyplývá poloměr půdorysného zakřivení mostovky 30,313 m. Ve svislém směru je 

lávka tvaru paraboly 2º s maximálním sklonem 8%. Z těchto parametrů vyplývá vzepětí 

v polovině rozpětí, které činí 0,9 m. Volná šířka lávky je 3 m. 

 

Obr.  4-6 Půdorys zvolené varianty lávky pro pěší 

Průřez konstrukce je tvořen betonovou deskou šířky 3,25 m a výšky 0,15 m, která je 

prostřednictvím ocelových konzol na vnitřní straně ztužena ocelovou trubkou průměru 1 m 

(Obr.  4-7) s odstupňovanou tloušťkou stěny (20 mm ve střední části, 40 mm v oblasti 

podpor).  

 

Obr.  4-7 Příčný řez navrženou konstrukcí Obr.  4-8 Alternativa příčného řezu 
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Ocelová trubka byla zvolena z důvodu snadné dostupnosti materiálu při ověřování na 

zmenšeném modelu konstrukce. Další alternativu příčného řezu můžeme vidět na Obr.  4-8. 

Konzoly jsou společně se zábradlím tvořeny jedním L-průřezem tloušťky 16 mm, 

zasunutým do ocelové trubky. Na část konzol proměnné výšky 200-360 mm je navařena 

horní pásnice tloušťky 20 mm a šířky 150 mm. Na zábradlí proměnné tloušťky 140-420 mm 

je navařena horní i dolní pásnice tloušťky 16 mm a šířky 150 mm. 

V zábradelní trubce na vnitřní straně desky je veden dvanáctilanový předpínací kabel. Jak 

bylo popsáno v kapitole  3.3, tento kabel svými horizontálními radiálními silami vyrovnává 

kroucení, způsobené jednak půdorysným zakřivením a také nesymetrickým průřezem a je 

navržen tak, aby se lávka od účinků kroucení v příčném směru nepřeklápěla. Jak je patrné 

z Obr.  4-9, kroutící momenty od předpětí MP lze určit jako 

VVHHP rNrNM ⋅−⋅= . ( 4.2) 

Vertikální účinky předpínacího kabelu kroucení příčného řezu zhoršují, ale jelikož je 

oblouk značně plochý, vertikální radiální síly jsou podstatně menší než horizontální. 

 

Obr.  4-9 Příčný řez navržené konstrukce včetně těžiště a středu smyku 

Kroutící momenty od vlastní tíhy MG můžeme vyjádřit jako 

GG rGM ⋅= . ( 4.3) 

Těžiště Cg a střed smyku Cs příčného řezu, tvořeného ocelovou trubkou a betonovou 

mostovkou, je rozdílný pro průřez v poli s tloušťkou trubky 20 mm a u podpor, kde tloušťka 

trubky činí 40 mm. Přehled velikostí ramen vnitřních sil je znázorněn v Tab.  4-3. 

rV [mm] rH [mm] rG [mm]

Trubka tloušťky 20 mm 424 1168 837
Trubka tloušťky 40 mm 422 1160 1187  

Tab.  4-3 Velikosti ramen vnitřních sil pro tloušťku trubky 20 mm a 40 mm 

Aby bylo dosaženo vodorovnosti mostovky v příčném směru po zatížení vlastní tíhou, je 

nutné, aby momenty MP a MG byly v rovnováze. 
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a) 

b) 

 

 

Obr.  4-10 Vizualizace půdorysně zakřiveného plochého oblouku jako lávky pro pěší 
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4.2.1 Materiály 

Ocelové komponenty z oceli S355 (trubka, konzoly, z ábradlí) 

Modul pružnosti:  E = 210,0 GPa 

Poissonův součinitel:  0,3 

Souč. teplotní roztažnosti: 1,2*10-5 K-1 

Objemová tíha:  78,5 kN*m-3 

 

Betonová mostovka z betonu C35/45 

Modul pružnosti:  E = 34,0 GPa 

Poissonův součinitel:  0,15 

Souč. teplotní roztažnosti: 1,2*10-5 K-1 

Objemová tíha:  26 kN*m-3 

 

Předpínací kabel v zábradlí 

Modul pružnosti:  E = 195,0 GPa 

Poissonův součinitel:  0,3 

Souč. teplotní roztažnosti: 1,2*10-5 K-1 

Objemová tíha:  78,5 kN*m-3 

 

4.2.2 Materiálové charakteristiky 

Ocelové komponenty z oceli S355 

Charakteristická hodnota meze kluzu: MPafy 355=  

Návrhová hodnota meze kluzu:  MPa7,308
15,1

355fy
fyd

0M

===
γ

 

Zatřídění průřezů: 

1. třída - ocelová trubka tloušťky 40 mm, konzoly a vzpěry 

3. třída - ocelová trubka tloušťky 20 mm 

 

Předpínací výztuž 

Uvažován kabel z lan Ls 15,7 -1860. 

Mezní únosnost lana:   MPa1860
max,p =σ  

Mez kluzu lana:    MPa1570y,p =σ  

Plocha jednoho lana:   2
p mm150A =  

Nominální průměr jednoho lana:  mm7,15d p =  
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4.2.3 Průřezy 

Schéma pr ůřezu Průřezové charakteristiky 

Ocelová trubka v poli (S355) 

 

A = 0,06158 m2

Ixx = 0,01479 m4

Iyy = 0,00740 m4

Izz = 0,00740 m4

Wel,y = 0,01479 m3

h = 1,0000 m

b = 1,0000 m

zH = 0,500 m

zD = 0,500 m

yL = 0,500 m

yP = 0,500 m  

Ocelová trubka v krajních oblastech (S355) 

 

A = 0,12064 m2

Ixx = 0,02784 m4

Iyy = 0,01392 m4

Izz = 0,01392 m4

Wpl,y = 0,03687 m3

h = 1,0000 m

b = 1,0000 m

zH = 0,500 m

zD = 0,500 m

yL = 0,500 m

yP = 0,500 m
 

Betonová mostovka (C35/45) 

 

A = 0,48750 m2

Ixx = 0,00355 m4

Iyy = 0,00091 m4

Izz = 0,42910 m4

h = 0,1500 m

b = 3,2500 m

zH = 0,075 m

zD = 0,075 m

yL = 1,625 m

yP = 1,625 m
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Schéma pr ůřezu Průřezové charakteristiky 

Kabel v zábradlí 

 

A = 0,00180 m2

Ixx = 0,00000 m4

Iyy = 0,00000 m4

Izz = 0,00000 m4

h = 0,0478 m

b = 0,0478 m

zH = 0,024 m

zD = 0,024 m

yL = 0,024 m

yP = 0,024 m
 

Ocelová konzola ve vetknutí (S355) 

 

A = 0,00844 m2

Ixx = 0,00000 m4

Iyy = 0,00012 m4

Izz = 0,00001 m4

Wpl,y = 0,00086 m3

h = 0,3600 m

b = 0,1500 m

zH = 0,126 m

zD = 0,234 m

yL = 0,075 m

yP = 0,075 m
 

Ocelová konzola na okraji (S355) 

 

A = 0,00588 m2

Ixx = 0,00000 m4

Iyy = 0,00002 m4

Izz = 0,00001 m4

Wpl,y = 0,00029 m3

h = 0,2000 m

b = 0,1500 m

zH = 0,059 m

zD = 0,141 m

yL = 0,075 m

yP = 0,075 m
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Schéma pr ůřezu Průřezové charakteristiky 

Ocelové zábradlí ve vetknutí (S355) 

 

A = 0,01101 m2

Ixx = 0,00000 m4

Iyy = 0,00027 m4

Izz = 0,00001 m4

Wpl,y = 0,00126 m3

h = 0,4200 m

b = 0,1500 m

zH = 0,210 m

zD = 0,210 m

yL = 0,075 m

yP = 0,075 m
 

Ocelové zábradlí na styku s kabelem (S355) 

 

A = 0,00653 m2

Ixx = 0,00000 m4

Iyy = 0,00002 m4

Izz = 0,00001 m4

Wpl,y = 0,00034 m3

h = 0,1400 m

b = 0,1500 m

zH = 0,070 m

zD = 0,070 m

yL = 0,075 m

yP = 0,075 m
 

 

4.2.4 Postup výstavby 

I. Vznik ocelové konstrukce (trubka, konzoly a zábradlí), zatížení vlastní tíhou. 

II. Předepnut kabel v zábradlí na poloviční hodnotu výsledného předpětí. 

III. Konstrukce zatížena tíhou mostovky. 

IV. Vznik skutečné mostovky, zatížení předešlé fáze odstraněno. 

V. Finální dopnutí kabelu v zábradlí, z důvodu vyrovnání kroutících účinků od vlastní tíhy. 

Mostovka je v příčném směru ve vodorovné poloze. 

VI. Aplikace zatížení chodci na již zdeformovanou konstrukci. 

VII. Aplikace teplotních účinků na konstrukci. 
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4.2.5 Aplikovaná zatížení 

Úlohy byly počítány zvlášť v charakteristických hodnotách zatížení (bez součinitelů 

zatížení) a v návrhových hodnotách.  Součinitele zatížení byly zjednodušeně uvažovány pro 

veškerá stálá zatížení γG= 1.35 (vlastní tíha, předpětí) a nahodilá zatížení γQ= 1.5 (zatížení 

chodci, teplota). 

 

Vlastní tíha konstrukce 

Vlastní tíha konstrukce je automaticky dopočítávána programem ANSYS. 

 

Předpětí kabelu v zábradlí 

Předpětí bylo realizováno prostřednictvím teploty. Kabel byl ochlazen takovou teplotou, 

která způsobila jeho požadované zkrácení. Maximální kotevní napětí v kabelu σp,lim bylo 

bezpečně uvažováno jako 65% jeho únosnosti a tedy: 

MPa1209186065,065,0 max,plim,p =⋅=⋅= σσ  ( 4.4) 

Požadovaného vyrovnání příčného řezu bylo dosaženo celkovým ochlazením kabelu     

o -512,8 °C , což odpovídá dle vzorce ( 4.5) napětí 1200 MPa, které je menší než maximální 

přípustná hodnota napětí σp,lim. 

MPa12008,512102,110195tEE 53
tp =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅=⋅= −∆αεσ  ( 4.5) 

Toto napětí odpovídá předpínací síle 

MN16,20018,01200AN pp =⋅=⋅= σ  ( 4.6) 

Jak bylo zmíněno dříve, před zatížením ocelové konstrukce tíhou mostovky je kabel 

napnut na poloviční hodnotu, což odpovídá ochlazení o -256,4 °C . 

 

Zatížení chodci 

Zatížení chodci bylo uvažováno normovou hodnotou 4 kN*m-2. Po vynásobení volnou 

šířkou 3 m dostáváme liniové zatížení 12 kN*m-1, které bylo aplikováno v ose chodníku. 

Zatížení bylo testováno po celé délce, na levé a pravé polovině a uprostřed rozpětí 

konstrukce. 

 

Zatížení teplotou 

Konstrukce byla analyzována na rovnoměrnou i nerovnoměrnou změnu teploty. Teplotní 

součinitel délkové roztažnosti betonu a výztuže byl uvažován hodnotou 1,2×10-5 K-1. 

Konvenční základní teplota konstrukce byla uvažována tf = 10°C. Mezní teploty nosné 

konstrukce byly uvažovány jako tmax = +35°C a t min = -20°C. Z toho vyplývá normová teplotní  
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změna ∆tn jako: +25°C (oteplení) – dále ozna čováno jako RZT+ 

-30°C (ochlazení) – dále ozna čováno jako RZT-. 

V zatěžovacím stavu nerovnoměrné změny teploty byl uvažován lineární průběh teploty 

po výšce průřezu. Velikost teplotního gradientu je ±10°C (dále o značováno jako NZT±). 

 

Kombinace zatížení 

G0:   veškeré stálé zatížení hotové konstrukce včetně předpětí kabelu v zábradlí 

(fáze V) 

HK:  hlavní kombinace, stálé zatížení společně s nahodilým zatížením chodci 

(fáze VI) 

CK:  celková kombinace, HK zvětšena o účinky teploty (fáze VII) 

 

4.2.6 Geometricky nelineární výpo čet 

Abychom byli schopni zohlednit při výpočtech závislost změny napětí v kabelu na 

deformaci konstrukce a naopak, bylo nezbytné použití geometricky nelineárního výpočtu. 

Pokud provedeme lineární výpočet předpínání konstrukce, nedostaneme správný finální tvar 

oblouku ani vnitřní síly. Model bude obsahovat nerovnováhu mezi energií vnitřních sil 

a energií vnějších sil. 

Geometricky nelineární výpočet byl prováděn v programu ANSYS za využití Newton-

Raphsonovy metody. 

 

4.2.7 Newton-Raphsonova metoda 

Obecná rovnice deformační varianty metody konečných prvků odvozená např. 

z Lagrangeova principu minima potenciální energie lze zapsat 

[ ]{ } { }FuK = , ( 4.7) 

což je maticový zápis soustavy n algebraických lineárních rovnic pro n neznámých 

parametrů deformace konstrukce u1, …, un. Matice [K] je symetrická velikosti n*n, vektor {F} 

je vektorem uzlového zatížení. 

U konstrukcí typu plochého oblouku je ale matice tuhosti konstrukce závislá na tvaru 

(geometrii) oblouku. Výše uvedená rovnice tak přechází na tvar 

( )[ ]{ } { }FuuK = . ( 4.8) 

Odezva konstrukce na zatížení tedy závisí na její geometrii a výše uvedený systém n 

rovnic s neznámými parametry u1, …, un je nyní systémem nelineárních rovnic. K řešení 

tohoto systému rovnic byla využita Newton-Raphsonova metoda. Jde v principu o rozdělení 

výpočtu na libovolný počet podkroků řešící systém lineárních rovnic 
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[ ]{ } { } { }R
ii

T
i FFuK −=∆ , ( 4.9) 

{ } { } { }iii uuu ∆+=+1 , ( 4.10) 

kde [ ]T
iK  je tečná matice tuhosti konstrukce, index i označuje aktuální krok iterace a { }R

iF  

označuje vektor přeneseného zatížení, které odpovídá vnitřním silám v konstrukci. Matice 

tuhosti [ ]T
iK  a vektor přeneseného zatížení { }R

iF  v daném kroku iterace jsou vždy určovány 

na základě vektoru deformací konstrukce { }iu . Pravá strana rovnice ( 4.9) vyjadřuje tzv. 

nepřenesené zatížení, které je měřítkem nerovnováhy aktuálního stavu konstrukce. 

 

 

 

 

Obr.  4-11 Newton-Raphsonova metoda – 1 krok Obr.  4-12 Následující krok 

Algoritmus výpočtu lze rozdělit do následujících kroků: 

I. Určení počátečního vektoru deformací { }0u . Za tento vektor lze položit výsledek 

předcházejícího zatěžovacího stavu, nebo v případě, že se jedná o první zatěžovací stav, 

položit { } { }00 =u . 

II. Výpočet matice tuhosti [ ]T
iK  pro další krok iterace a určení vektoru vnějšího zatížení 

{ }R
iF , který odpovídá vnitřním silám v konstrukci pro deformaci danou vektorem { }iu  

z předchozího kroku. 

III. Výpočet přírůstku deformace { }iu∆ . 

IV. Výpočet další aproximace deformací konstrukce { }1+iu  přičtením vypočtených přírůstků 

{ }iu∆  k vektoru { }iu . 

V. Opakování předchozích kroků, dokud není dosaženo rovnováhy. Iterace probíhá, dokud 

není v rámci požadované přesnosti dosaženo rovnosti vektoru vnějšího zatížení { }F  

a vektoru přeneseného zatížení { }R
iF . 
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Obr.  4-13 Newton-Raphsonova metoda – 1 krok 

Existuje ještě celá řada dalších variant 

Newton-Raphsonovy metody. Většina má za cíl 

urychlení výpočtu. Je vhodné se zmínit 

o důležité variantě, a  to o přírůstkové variantě. 

Jde v podstatě o opětovné aplikování celého 

cyklu Newton-Raphsonovy metody pro výpočet 

jednoho zatěžovacího stavu. Tohoto přístupu je 

třeba např. při výpočtu plasticity, kdy chování 

konstrukce při zvětšujícím se zatížení je 

významně ovlivněno její aktuální tuhostí 

a klasickou variantou bychom se nemuseli 

dopočítat ke správnému řešení. 

Pro řešení následujících úloh vyhovují obě zmíněné metody, využívána byla jednodušší 

obecná varianta. 

 

4.2.8 Kritéria konvergence 

Konvergence iteračního řešení byla ve výpočtu systémem ANSYS sledována pomocí  

konvergenčních kritérií obecně zapsaných vztahy 

{ } refRi RR ⋅≤ ε , ( 4.11) 

{ } refui uu ⋅≤∆ ε , ( 4.12) 

kde vektor { }iR  je dán rozdílem mezi vektorem vnějšího zatížení { }F  a vektorem 

přeneseného zatížení { }R
iF , který odpovídá vnitřním silám v konstrukci. Vektor { }iR  popisuje 

nepřenesené zatížení v daném iteračním kroku i. Vektor { }iu∆  je přírůstek deformace v i-tém 

kroku iterace. Euklidovská norma vektoru { }iR  a { }iu∆  je potom porovnávána s referenční 

hodnotou síly refR  a deformace refu  přenásobenými tolerancí dané veličiny Rε  resp. uε . 

Hodnoty referenčních hodnot a tolerancí jsou volitelné vstupní parametry nelineárního 

výpočtu v ANSYSu. 

Kritériem pro ukončení iteračního výpočtu v následujících řešeních bylo nepřekročení 

velikosti 0,1 mm deformace v libovolném uzlu konstrukce v aktuálním kroku výpočtu. 

Kontrolními výpočty s řádově vyššími přesnostmi potvrdily dostatečnou přesnost tohoto 

kritéria. 
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4.2.9 Použité kone čné prvky 

Při vytváření výpočtových modelů následujících konstrukcí byly použity tyto konečné 

prvky (podrobnější popis lze nalézt v  [1]): 

LINK8 

 

Obr.  4-14 Prvek LINK 8 

Tento prostorový prvek se využívá 

k modelování kabelů. Jedná se o prutový 

prvek se třemi stupni volnosti v každém 

uzlu. Přenáší pouze tahovou nebo tlakovou 

osovou sílu, nemá žádnou ohybovou ani 

torzní tuhost. V konstrukci se chová jako 

kloubově připojený. 

 

Počet uzlů : 2 

Stupně volnosti v uzlu : Ux, Uy, Uz 

Průřezové charakteristiky : Area, Instr 

Materiálové charakteristiky : Ex, Alpx, Dens 

Tab.  4-4 Parametry prvku LINK8 

Prvek umožňuje uvažovat při výpočtu velké deformace a „stress stiffening“. S výhodou 

bylo využito možnosti zadání počátečního poměrného přetvoření prvku, které definovalo 

počáteční osovou sílu modelovaného lana. 

 

BEAM4 

 

Obr.  4-15 Prvek BEAM4 

Jedná se o prostorový prvek s osovou, 

ohybovou a torzní  tuhostí, který má šest 

stupňů volnosti v každém uzlu. Lze jím 

modelovat prutové prvky v konstrukci 

s konstantními průřezovými charakteristikami 

po délce prvku.  

Stejně jako prvek link8 umožňuje zohlednit 

ve výpočtu velké deformace a „stress 

stiffening“. 
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Počet uzlů : 2 

Stupně volnosti v uzlu : Ux, Uy, Uz, Rotx, Roty, Rotz 

Průřezové charakteristiky : Area, Izz, Iyy, Tkz, Tky, Theta, Istrn, Ixx, Shearz, 

Sheary, Spin, Addmas 

Materiálové charakteristiky : Ex, Alpx, Dens, Gxy 

Tab.  4-5 Parametry prvku BEAM4 

BEAM44 

 
 

Obr.  4-16 Prvek BEAM44 

Pro modelování částí konstrukcí s proměnným průřezem se používá prutového 

prostorového prvku BEAM44. Je to klasický prutový prvek s osovou, ohybovou a torzní 

tuhostí doplněný však o možnost zadání excentricity připojení v obou uzlech a o možnost 

zadání lineárně proměnného průřezu po délce prvku. Lze rovněž zadat souřadnice polohy 

středu smyku vůči těžišti. Prvek má v každém uzlu šest stupňů volnosti. 

Počet uzlů : 2 

Stupně volnosti v uzlu : Ux, Uy, Uz, Rotx, Roty, Rotz 

Průřezové charakteristiky : Area1, Iz1, Iy1, Tkzb1, Tkyb1, Ix1,  

Area2, Iz2, Iy2, Tkzb2, Tkyb2, Ix2,  

Dx1, Dy1, Dz1, Dx2, Dy2, Dz2,  

ShearZ, ShearY, Tkzt1, Tkyt1, Tkzt2, Tkyt2,  

AresZ1, AresY1, AresZ2, AresY2, Tsf1, Tsf2,  

Dscz1, Dscy1, Dscz2, Dscy2, EfsZ, EfsY,  

Y1, Z1, Y2, Z2, Y3, Z3,  

Y4, Z4, Y1, Z1, Y2, Z2,  

Y3, Z3, Y4, Z4, Theta, Istrn,  

Addmas 

Materiálové charakteristiky : Ex, Alpx, Dens, Gxy 

Tab.  4-6 Parametry prvku BEAM44 
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SHELL43 

 

Obr.  4-17 Prvek SHELL43 

Jedná se o čtyřuzlový prvek se 

šesti stupni volnosti v každém uzlu. 

Lze zadat izotropní i ortotropní 

chování. Umožňuje též nerovinnou 

deformaci prvku (po zdeformování 

nemusí ležet všechny uzly prvku 

v jedné rovině). 

 

 

Počet uzlů : 4 

Stupně volnosti v uzlu : Ux, Uy, Uz, Rotx, Roty, Rotz 

Průřezové charakteristiky : Tk(I), Tk(J), Tk(K), Tk(L), Theta 

Materiálové charakteristiky : Ex, Ey, Ez, Alpx, Alpy, Alpz, Gxy, Gyz, Gxz, Dens 

Tab.  4-7 Parametry prvku SHELL43 

4.2.10 Popis výpo čtových model ů 

Lávka byla posuzována pomocí prutového a deskostěnového modelu (Obr.  4-18). Hlavní 

předností prutových modelů je kapacitní a časová nenáročnost ve srovnání 

s deskostěnovými. Proto veškeré výpočty byly prováděny právě na prutovém modelu, kdy po 

každé úpravě geometrie (nadvýšení), předpětí či zatížení, bylo nezbytné provést nový 

výpočet, který trval přibližně minutu. Oproti tomu výpočet na deskostěnovém modelu trval 

přibližně 30 minut. Deskostěnový model tudíž sloužil zejména k ověření správnosti prutového 

modelu, kdy byly porovnávány celkové deformace a napětí na trubce a mostovce. 

a) 

 

b) 

 

Obr.  4-18 a) Schéma prutového modelu b) Schéma deskostěnového modelu 
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Prutový model 

Prutový model byl tvořen podélnými prutovými prvky BEAM4, které představují ocelovou 

trubku. K trubce byly pomocí tuhých ramen napojeny po konstantní vzdálenosti příčné pruty 

konzol a zábradlí s proměnnou výškou průřezu po délce, vytvořené z prvků BEAM44. 

Betonová mostovka byla tvořena prvky BEAM4 a napojena po konstantní vzdálenosti na 

konzoly pomocí tuhých ramen. Kabel v zábradlí byl vytvořen z prvků LINK8. Napojení kabelu 

na zábradlí bylo uskutečněno pomocí tuhých vazeb s nadefinovanými okrajovými 

podmínkami, které umožňovaly posun pouze v podélném směru (zkrácení či prodloužení 

kabelu) a veškeré rotace. 

Všechny podélné pruty byly naděleny na 60 úseků o stejné délce, přičemž nejdelší úseky 

měly pruty betonové mostovky, která měla také největší půdorysný poloměr oblouku. Naopak 

nejkratší úseky měly pruty ocelové trubky s nejmenším půdorysným poloměrem oblouku. 

Trubka byla na obou stranách vetknuta. Mostovka byla na obou koncích prostě 

podepřena a bylo zde bráněno posunům pouze ve vertikálním směru a pootočení kolem 

podélné osy mostu. Kabel tvořený ohybově měkkým prutem LINK8 byl na obou koncích 

uchycen v podpoře, která zabraňovala veškerým posunům a umožňovala rotace kolem 

všech os. 

 

Deskost ěnový model 

Pomocí plošného prvku SHELL43 byla modelována celá konstrukce kromě předpínacího 

kabelu, který byl opět tvořen prvkem LINK8. Napojení kabelu na zábradlí bylo znovu 

realizováno pomocí tuhých vazeb s nadefinovanými okrajovými podmínkami, které 

umožňovaly posun pouze v podélném směru a veškeré rotace. 

Deskostěnový model dále umožňoval  porovnání působení konstrukce v případě přímého 

napojení betonové mostovky na ocelovou trubku a případu, kdy je mostovka od trubky 

fyzicky oddělena. Prutový model byl schopen postihnout pouze druhou variantu. Jak ovšem 

prokázal výpočet na deskostěnovém modelu, napojení mostovky na trubku vyvozovalo 

značná napětí v betonové mostovce, a proto bylo výhodněji uvažováno s mostovkou 

oddělenou od trubky. 

Podepření konstrukce bylo totožné s prutovým modelem a velikost použité sítě byla 

0,5 m. 

 

4.3 Vyhodnocení zvolené varianty 

4.3.1 Porovnání prutového modelu s deskost ěnovým 

Oba modely byly porovnávány ve všech fázích výstavby. Velmi dobrá shoda byla 

v napětích na ocelové trubce i betonové mostovce (Obr.  4-19 - Obr.  4-26). Celková 
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deformace ve svislém směru byla mírně rozdílná uprostřed rozpětí na vnějším okraji konzol, 

kde větších deformací dosahoval deskostěnový model (Obr.  4-27, Obr.  4-28). 

Pro velký rozsah výsledků jsou dále uvedena pouze porovnání pro hlavní kombinaci, tedy 

zatížení konstrukce vlastní tíhou a nahodilým zatížením chodci (4kN*m-2) po celé délce 

konstrukce. 

 

a) Napětí na ocelové trubce – prutový model 

  

Obr.  4-19 Napětí v horních vláknech Obr.  4-20 Napětí v dolních vláknech 

 

b) Napětí na ocelové trubce – deskost ěnový model 

  

Obr.  4-21 Napětí v podélném směru Obr.  4-22 Napětí v příčném směru 

 

c) Napětí na betonové mostovce – prutový model 

  

Obr.  4-23 Napětí v horních vláknech Obr.  4-24 Napětí v dolních vláknech 
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d) Napětí na betonové mostovce – deskost ěnový model 

  

Obr.  4-25 Napětí v podélném směru Obr.  4-26 Napětí v příčném směru 

 

e) Svislá deformace – prutový a deskost ěnový model 

  

Obr.  4-27 Svislá deformace – prutový model Obr.  4-28 Svislá deformace – deskostěnový model 

 

4.3.2 Posouzení ocelové trubky 

Hlavním nosným prvkem celé konstrukce, který musí přenášet velká, zejména ohybová, 

namáhání, je ocelová trubka. Na její tuhosti je závislé mnoho faktorů, např. deformace 

konstrukce a tomu odpovídající nadvýšení, velikost přepětí v zábradlí kroutící konstrukci proti 

vlastní tíze apod. Není možné zde prezentovat veškerá posouzení, která byla na ocelové 

trubce (týká se celé konstrukce) provedena, uvedeny jsou pouze základní posudky pro 

extrémní kombinace zatížení. Veškeré posudky vycházejí z ČSN P ENV 1993-1-1   [10]. 

Ocelová trubka je pro všechny kombinace zatížení namáhána tlakovou normálovou silou 

(Obr.  4-29), která je vyvolána jednak obloukovým působením konstrukce a zejména 

předpětím kabelu v zábradlí. 

Podélné ohybové momenty (Obr.  4-30) jsou několikanásobně větší než příčné ohybové 

momenty (přibližně 7krát ve vetknutí). Z toho je zřejmé, že největších ohybových napětí je 

dosaženo v horních a dolních vláknech ocelové trubky, která je zde namáhána pouze 

osovými silami a podélnými ohybovými momenty. 
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Průběhy vnit řních sil na ocelové trubce v charakteristických hod notách    
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Obr.  4-29 Průběh osových sil na ocelové trubce 
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Obr.  4-30 Průběh podélných ohybových momentů na ocelové trubce 
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Pro veškeré kombinace zatížení musí být ve všech místech splněna podmínka 

1
fW

M

fA

N

ydy,pl

sd,y

yd

sd ≤
⋅

±
⋅

, ( 4.13) 

kde pro celkovou kombinaci ve vetknutí při návrhových hodnotách zatížení Nsd = -2785 kN 

a My,sd = -9798 kNm vychází hodnota levé strany vzorce 0,79 v horních vláknech a 0,94 

v dolních vláknech. V obou případech je tedy podmínka splněna. 

Vzorec ( 4.13) platí pro průřezy první a druhé třídy. Pro trubku tloušťky 20 mm, která 

spadá do třetí třídy, je nutné nahradit plastický průřezový modul Wpl,y elastickým průřezovým 

modulem Wel,y, který má o přibližně 30% nižší hodnotu. Jelikož ohybové namáhání uprostřed 

rozpětí je výrazně menší než ve vetknutí, je i zde splněna rovnice ( 4.13), přičemž levá strana 

dosahuje maximálních hodnot 0,83 pro horní vlákna a 0,4 pro dolní vlákna. 

Působí-li na průřez současně ohyb a smyk, není třeba při stanovení únosnosti v ohybu 

vliv smyku uvažovat, je-li splněna podmínka 

Rd,plsd V5,0V ⋅≤ , ( 4.14) 

přičemž únosnost průřezu ve smyku Vpl,Rd lze určit jako 















⋅
⋅=

3

f
AV

MO

y
vRd,pl γ

. ( 4.15) 

Za předpokladu, že velikost smykové plochy Av kruhového průřezu je rovna polovině 

celkové plochy průřezu A, dosahuje únosnost průřezu ve smyku ve vetknutí hodnoty 

Vpl,Rd = 10 750 kN. Posouvající síla ve vetknutí při celkové kombinaci v návrhové hodnotě má 

velikost Vsd = 1108 kN, a tedy rovnice ( 4.14) je splněna a není třeba s vlivem smyku na 

únosnost v ohybu uvažovat. 

Hlavní funkcí kabelu vedeného v zábradlí je vyrovnávat kroucení konstrukce od vlastní 

tíhy. Důkazem správné míry předpětí mohou být malé kroutící momenty, které dosahují 

extrémních hodnot ve vetknutí. Jejich velikost pro celkovou kombinaci činí Mx,sd = 1910 kNm 

v návrhové hodnotě. Smykové napětí uzavřeného průřezu od kroucení se spočte dle vztahu 

tA2

M

eff

sd,x
1 ⋅⋅

=τ , ( 4.16) 

kde Aeff je plocha uzavřená střednicí průřezu. Maximální hodnota smykového napětí od 

kroucení činí 1τ = 31,7 MPa. Jedná se o malou hodnotu, která prokazuje správné navržení 

předpětí v konstrukci.  
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4.3.3 Posouzení betonové mostovky 

Betonová mostovka je namáhána zejména příčnými ohybovými momenty (Obr.  4-31), 

které dosahují největších hodnot uprostřed rozpětí. To je způsobeno umožněním pootočení 

mostovky u opěr. 

Ocelové konzoly přenášejí zatížení z mostovky do ocelové trubky a současně vytvářejí 

pomyslné podpory pro mostovku, která potom působí v podélném směru jako spojitý nosník 

o třiceti polích. Z toho důvodu dosahují podélné momenty malých hodnot, které jsou ve 

srovnání s příčnými ohybovými momenty zanedbatelné (v příčném směru se jedná o téměř 

prostý nosník o jednom poli). 
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G0 + 4kN/m2 po celé délce + RZT- G0 + 4kN/m2 po celé délce + RZT+

 

Obr.  4-31 Průběh příčných ohybových momentů na betonové mostovce 

Betonová mostovka byla posouzena v programu BetPrur, který slouží k dimenzování 

železobetonových i předpjatých průřezů. Posudek byl proveden dle ČSN 73 6206  [7]. Byla 

navržena výztuž průměru Ø12 mm po vzdálenosti 150 mm po celé délce konstrukce (Obr. 

 4-32). Průřez byl zatížen osovou silou N = -40 kN, podélným ohybovým momentem 

My = 20 kNm a příčným momentem Mz = 1136kNm. 
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ČSN 73 6206 
Ideální pr ůřez 
Průřezové Charakteristiky  
 
 A = 0,1937 
 xt = 0,9199 
 yt = 0,0887 
 Ixt = 0,0002192 
 Iyt = 0,1305 
 Fb = 0,1225 
 Fs = 0,00475009 
 
Natočení neutrálné osy 
 Alfa = -6,07138 
 
Vylou čený tah v betonu  
 

 

Obr.  4-32 Posuzovaný průřez uprostřed rozpětí 

Ve výztuži bylo dosaženo maximálního namáhání 310,6 MPa. Tato hodnota je menší než 

dovolené namáhání ve výztuži při celkové kombinaci σs,max= 280*1,15= 322 MPa. 

V tlačeném betonu bylo spočteno napětí -12,7 MPa, přičemž dovolené namáhání betonu 

při celkové kombinaci je σc,max = 20,0*1,15 = -23,0 MPa. 

Se zahrnutím vlivu smršťování betonové mostovky (zjednodušeně uvažováno ochlazením 

mostovky o -20°C) dochází k mírnému nár ůstu osové síly a příčných ohybových momentů. 

V praxi lze tedy předpokládat s použitím prutů profilu Ø14 mm uprostřed rozpětí a profilu 

Ø10 mm v krajních oblastech. Následná analýza konstrukce v programu MIDAS Civil  [24], 

zahrnující vliv dotvarování a smršťování konstrukce, tento předpoklad potvrdila. 

 

4.3.4 Posouzení ocelových konzol a zábradlí 

Ocelové konzoly jsou namáhány pouze podélnými ohybovými momenty, které dosahují 

extrémních hodnot v místě napojení na ocelovou trubku. Únosnost určíme ze vtahu 

ydy,plRd,pl fWM ⋅= . ( 4.17) 

Extrémní návrhová hodnota momentu při celkové kombinaci činí My,Sd = 97,6 kNm a je 

bezpečně menší než dovolená hodnota Mpl,Rd = 265,8 kNm. 

Jelikož stojna konzol není ve spodní tlačené oblasti zajištěna proti klopení, je nutné 

momentovou únosnost redukovat vzpěrnostním součinitelem 707,0LT =χ . Jeho výpočet je 

značně rozsáhlý, proto je zde uvedena pouze jeho výsledná hodnota. Momentová únosnost 

konzoly příčně nezabezpečené proti vybočení má potom hodnotu Mb,Rd= 187,9 kNm, která je 

stále větší než extrémní ohybový moment My,Sd. 

 

Ocelové zábradlí je namáháno osovou silou a podélným ohybovým momentem, 

vyvolanými předpjatým kabelem. Z důvodu nízké štíhlosti zábradlí 7,11=λ  a poměrné 
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štíhlosti 15,0=λ  není třeba uvažovat se vzpěrem. Můžeme zde použít stejný posudek jako 

u ocelové trubky 

1
fW

M

fA

N

ydy,pl

sd,y

yd

sd ≤
⋅

±
⋅

, ( 4.18) 

kde pro celkovou kombinaci v místě napojení na trubku při návrhových hodnotách zatížení 

Nsd = -42 kN a My,sd = 131 kNm vychází hodnota levé strany vzorce 0,33 ve vláknech na 

vnitřním okraji a 0,36 ve vláknech na vnějším okraji. Z posouzení je patrné, že průřezy mohly 

být ze statického hlediska voleny střídměji. Masivnější průřezy byly navrženy z důvodu velké 

tuhosti proti příčné deformaci od předpínacího kabelu. 

Při návrhu konzol a zábradlí bylo přihlíženo nejen na splnění požadavků na únosnost, ale 

také na jejich praktičnost (např. dostatečná šířka horní pásnice na spřažení s mostovkou) 

a estetičnost. 

 

4.3.5 Deformace konstrukce 

Hlavním cílem při návrhu konstrukce bylo zabezpečit po zatížení vlastní tíhou konstrukce 

rovinnost mostovky (konzol) v příčném směru vhodnou volbou předpětí. Dalším 

předpokladem byl tvar lávky po zatížení vlastní tíhou v podélném směru jako parabola 2° se 

vzepětím uprostřed rozpětí 0,9 m. Bylo tedy nezbytné určit takovou hodnotu nadvýšení, aby 

se konstrukce od zatížení vlastní tíhou dostala do požadované polohy. Po mnohých iteracích 

byla určena výsledná hodnota nadvýšení jako 0,11 m. Lávka je zbudována v podélném 

směru jako parabola 2° se vzep ětím 1,01 m a po odskružení a předpětí kabelu v zábradlí se 

vzepětí sníží na hodnotu 0,9 m. 

Na Obr.  4-33 můžeme vidět průběh deformace příčného řezu uprostřed rozpětí pro tři 

kombinace zatížení. Jednotlivé křivky odpovídají červené čáře znázorněné v příčném řezu 

vpravo nahoře. Je zřejmé, že hlavní podmínka rovinnosti příčného řezu po zatížení vlastní 

tíhou (G0 - zelená křivka) je splněna. Na další deformaci konstrukce má významný vliv 

zatížení chodci (HK – červená křivka), přičemž působením teploty se na deformaci téměř 

neprojevuje. 

Maximální přípustná deformace ve svislém směru má velikost 1/250*L = 0,18 m, při 

rozpětí L = 45 m. Tato hodnota je větší než spočtená velikost svislé deformace 0,234 m, ale 

po odečtení nadvýšení konstrukce 0,11 m dostáváme hodnotu svislé deformace 0,124 m 

a podmínka je tím splněna. 

Deformace v příčném směru dosahuje uprostřed rozpětí při celkové kombinaci hodnoty 

6 mm. 
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Svislá deformace p říčného řezu v polovin ě rozp ětí
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Obr.  4-33 Svislá deformace příčného řezu v polovině rozpětí 

 

4.3.6 Modální analýza 

Pro zjištění citlivosti konstrukce na dynamické zatížení byla nejprve provedena analýza 

vlastních tvarů kmitu a jim příslušných frekvencí. Analýza konstrukce v gravitačním poli byla 

provedena metodou Block-Lanczos v aplikaci ANSYS v rozsahu frekvencí od 0 do 20 Hz. 

Získané frekvence a vlastní tvary byly zhodnoceny z hlediska absolutní velikosti a byly také 

vstupními daty pro následující dynamickou analýzu. První dva vlastní tvary kmitu jsou vidět 

na Obr.  4-34 a Obr.  4-35. 

  

Obr.  4-34 První vlastní tvar Obr.  4-35 Druhý vlastní tvar 

Vyvození dalších vlastních tvarů lze dosáhnout při frekvencích překračujících hodnoty, 

které jsou lidé schopni svým pohybem vyvodit, a proto s nimi nebylo dále uvažováno. 
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4.3.7 Harmonická analýza 

Konstrukce byla ověřena na dynamické zatížení. Harmonická analýza byla provedena pro 

první 2 vlastní tvary (frekvenčně od 0,5 Hz – 4,0 Hz) s krokem po 0,001 Hz. Tlumení 

konstrukce bylo zadáno hodnotou 0,008. Pulsující síla 180 N byla zadána vždy na vnější 

okraj volné šířky mostovky do bodu, ve kterém byla největší výchylka příslušného vlastního 

tvaru. 

  

Obr.  4-36 První vlastní tvar Obr.  4-37 Druhý vlastní tvar 

 

Vztahy pro výpo čet maximálního zrychlení konstrukce 

Tsin180Fp ω⋅=  (pulsující síla) ( 4.19) 

f2 ⋅⋅= πω  (úhlová rychlost) ( 4.20) 

Tsinuu max ω⋅=  (vertikální posunutí) ( 4.21) 

ω⋅= maxmax uv  (maximální rychlost) ( 4.22) 

2
maxmax ua ω⋅=  (maximální zrychlení) ( 4.23) 

0lim f5,0a ⋅=  (limitní zrychlení) ( 4.24) 

 

Pro první vlastní frekvenci f1 = 1,437 Hz byla spočtena maximální výchylka 

umax = 5,45 mm, čemuž odpovídá maximální rychlost vmax = 0,049 m/s a maximální zrychlení 

amax = 0,444 m/s 2. 

Pro druhou vlastní frekvenci f2 = 3,574 Hz byla spočtena maximální výchylka 

umax = 1,01 mm, čemuž odpovídá maximální rychlost vmax = 0,023 m/s a maximální zrychlení 

amax = 0,509 m/s 2. 

Protože u oblouku dosahuje extrémní vypočtené zrychlení amax = 0,509 m/s2 hodnoty 

blízké limitnímu zrychlení alim  = 0,599m/s 2, předpokládá se použití dvou tlumičů vibrací, aby 

nedocházelo k nepříjemnému pocitu chodců při chůzi po mostě. 
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Navržená konstrukce byla detailně posuzována ve všech kritických místech ve všech 

fázích výstavby. Byla prokázána schopnost konstrukce odolávat veškerým normovým 

statickým i dynamickým namáháním. 

Jelikož tento typ konstrukce doposud nebyl ve světě realizován, bylo nezbytné ověřit 

chování konstrukce na zmenšeném fyzikálním modelu, který je schopen odhalit i problémy 

výpočtem nezjistitelné. Zmenšený fyzikální model je dále popsán v kapitole  5. 
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5 MODEL LÁVKY V  MĚŘÍTKU 1:6 

K ověření konstrukčního řešení lávky, odezvy konstrukce na zatížení a zjištění mezní 

únosnosti konstrukce, byl sestaven zmenšený fyzikální model lávky v měřítku 1:6. V úvodu 

kapitoly jsou popsány principy modelové podobnosti, které se využívají při tvorbě modelů, 

a následně je definován použitý typ podobnosti. Dále je dokumentován vlastní návrh 

zmenšeného modelu, jeho konstrukční řešení a postup výstavby. Na závěr jsou 

prezentovány výsledky měření jednotlivých zatěžovacích zkoušek a jejich porovnání 

s teoretickými výpočty. 

 

5.1 Modelová podobnost 

V rámci výzkumných prací prováděných na Ústavu betonových a zděných konstrukcí 

FAST se osvědčila metoda stavby zmenšených modelů na základě teorie modelové 

podobnosti, která je podrobně popsána v knize  [5]. Zmenšené modely byly použity například 

při ověřování segmentové mostní konstrukce s monolitickou spřaženou deskou  [26], lávky 

pro pěší tvořené visutým předpjatým pásem ztuženým obloukem  [20] a visuté střechy 

z předpjatého betonu  [17]. 

Při návrhu modelu je zpravidla nutné přistoupit na některá dílčí zjednodušení, cílem je 

však navrhnout a realizovat model tak, aby tato zjednodušení neměla podstatný vliv na 

podobnost mezi chováním modelu a skutečné konstrukce. 

Experimentálních metod je celá řada, dle  [5] je můžeme rozdělit do tří základních skupin: 

a) Metody přímé, které používají přímého zatěžování modelů. 

b) Metody nepřímé, které nepoužívají přímého zatěžování. 

c) Analogie, které jsou založeny na podobné stavbě základních matematických vztahů 

dvou problémů. 

 

ad a) Přímé metody předpokládají fyzikální podobnost mezi skutečnou konstrukcí 

a modelem. Společným znakem všech přímých metod je to, že modely zatěžujeme 

podobným a podobně rozloženým zatížením, jaké působí na skutečnou konstrukci. Totéž 

platí o daných posuvech jednotlivých bodů konstrukce. Přímé metody jsou nejobecnějšími 

modelovými metodami, nezavádějí žádné zjednodušující předpoklady, a mohou tedy řešit 

všechny statické a dynamické problémy i nad mezí průtažnosti. Musí být ovšem splněna 

podmínka podobnosti mezi konstrukcí a modelem. 

 

ad b) Nepřímé metody předpokládají rovněž fyzikální podobnost mezi skutečnou 

konstrukcí a modelem. U těchto metod nepoužíváme přímého zatěžování, jako u první 
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skupiny, nýbrž určujeme příčinkové pořadnice statických veličin libovolného průřezu 

a příčinkové pořadnice posuvů na základě principu vzájemnosti virtuálních prací. Tím je také 

omezeno použití nepřímých metod jen na lineární problémy, pro které ostatně jedině 

můžeme používat příčinkové pořadnice. Velkou výhodou nepřímých metod je to, že měříme 

jedině posuvy, které jsou řádově vyšší než poměrné deformace, a že na modulu pružnosti 

materiálu při určování příčinkových pořadnic sil a momentů vůbec nezáleží. 

 

ad c) Na rozdíl od dřívějších dvou skupin analogie nepředpokládají geometrickou 

podobnost mezi skutečnou konstrukcí (nebo skutečným problémem) a modelem. Podobnosti 

mezi dvěma problémy lze dosáhnout také tehdy, jestliže jsou si podobny základní rovnice, 

které oba problémy popisují. Analogie tedy předpokládají matematickou podobnost, oba 

problémy mohou spadat do různých oborů. Analogie používáme s výhodou tam, kde 

matematicky složitý daný problém můžeme srovnávat s jiným problémem analogickým, kde 

hledané hodnoty snadno určíme experimentálně. Hledaným veličinám daného problému 

přitom odpovídají zcela jiné veličiny analogického problému. 

 

Při řešení konstrukcí na modelech obecně měníme geometrické rozměry skutečné 

konstrukce i velikost vnějších sil a užíváme modelových materiálů, jejichž fyzikální vlastnosti 

jsou často velmi rozdílné od vlastností materiálů použitých ve skutečné konstrukci. Abychom 

mohli správně přenášet výsledky modelového měření na skutečné provedení a aby tyto 

výsledky odpovídaly rozměrům, materiálu a podporovým podmínkám skutečného provedení, 

musíme postupovat dle teorie podobnosti. 

Úlohou teorie podobnosti je 

a) určit podmínky podobnosti mezi modelem a skutečnou konstrukcí, 

b) určit vztahy mezi veličinami zjištěnými experimentálně na modelu a odpovídajícími 

veličinami skutečné konstrukce. 

Obecně lze určit podmínky podobnosti pro všechny problémy stavební mechaniky, tj. pro 

konstrukce s materiály pružnými i pružnoplastickými, pro problémy lineární a nelineární. 

Nelineární problémy nastávají i u soustav tvořených materiály ideálně pružnými, jestliže 

dochází k velkým deformacím, čímž se mění geometrický tvar konstrukce, nebo jestliže se 

mění rozložení vnějších sil. Taková podobnost se nazývá podobností dokonalou. Převážnou 

část problémů teorie pružnosti a stavební mechaniky tvoří lineární problémy. Vnitřní síly 

a deformace lineárních soustav jsou lineárními funkcemi vnějšího zatížení. Podobnost platná 

jen pro lineární případy se nazývá podobnost rozšířená. 
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Rozšířená prostorová podobnost 

Případ, kdy na těleso působí dané vnější síly, řeší tři skupiny rovnic. 

Tři rovnice rovnováhy typu 

0=
∂

∂
+

∂
∂

+
∂

∂
zyx
xzxyx ττσ

, ( 5.1) 

šest rovnic spojitosti deformací (kompatibility), které vyjádřeny pomocí napětí mají tvar 

0)(
x

)1( zyx2

2

x
2 =++⋅

∂
∂+∇⋅+ σσσσµ , ( 5.2) 

kde 

2

2

2

2

2

2
2

zyx
zyx

x ∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

=∇
σσσσ  ( 5.3) 

značí Laplaceův operátor a tři okrajové podmínky vyjadřující rovnováhu sil na povrchu 

tělesa. 

Pro splnění podobnosti mezi skutečnou konstrukcí (dále označováno S) a modelem (dále 

označováno M) musí být jednotlivé členy rovnice ( 5.1) a ( 5.2) ve stejném konstantním 

poměru. Lze volit poměr délek 
M

S

L

L
 a poměr napětí 

2
S

2
M

M

S

L

L

F

F
⋅  (tím také poměr vnějších sil), 

přičemž k splnění podobnosti je nutné, aby platilo MS µµ = . 

Druhá materiálová konstanta E (modul pružnosti) se v rovnicích vůbec nevyskytuje, tudíž 

poměr 
M

S

E

E
 může být libovolný. 

 

Dokonalá prostorová podobnost 

Jak bylo uvedeno výše, nelze vzorců rozšířené podobnosti použít pro nelineární 

problémy, protože vnitřní síly deformace jsou nelineárními funkcemi vnějšího zatížení. 

V první řadě jsou nelineárními soustavami konstrukce, u nichž dochází k velkým 

deformacím: mimostředný tlak štíhlých prutů, štíhlé oblouky, visuté mosty, všechny případy 

stability (vzpěrnosti) konstrukcí. Rovnice rovnováhy proto musí být vyjádřeny se zřetelem na 

deformaci soustavy. 

Aby byla mezi dvěma nelineárními problémy podobnost, musí být délky ve stejném 

měřítku jako posuvy 

M

S

M

S

u

u

L

L
= . ( 5.4) 

Tento vztah je základní podmínkou dokonalé podobnosti. 
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5.1.1 Modelová podobnost použitá p ři tvorb ě modelu 

Při návrhu modelu se vycházelo z předpokladu použití stejných materiálů jednotlivých 

částí modelu jako na skutečné konstrukci a nelineárního chování konstrukce, která vykazuje 

poměrně velké deformace spojené se změnou napětí v kabelu. Z toho vyplývá použití 

dokonalé prostorové podobnosti. Vlastní model je zmenšeninou skutečné konstrukce 

v měřítku 1:6. 

Bezrozměrné hodnoty SS , εµ  musí být pro skutečnou konstrukci i model stejné. Protože 

dále modul pružnosti má rozměr napětí, je bezrozměrným argumentem 
E

σ
 a z rovnosti 

tohoto argumentu pro skutečnou konstrukci a model dostáváme vztah ε
σ
σ

=
M

S . Jelikož je 

model zhotoven ze stejných materiálů, jakých bude použito pro skutečnu konstrukci, 

dostáváme dosazením 1=ε  vztah 

1==
M

S

M

S

ε
ε

σ
σ

, ( 5.5) 

čili napětí i poměrné deformace jsou pro skutečnou konstrukci a model stejné. 

Pro zajištění splnění rovnosti napětí na modelu a na skutečné konstrukci od vnějšího 

zatížení musí být zatížení modelu přepočteno podle následujících vztahů. Tyto vztahy přímo 

vyplývají z teoretického odvození použité podobnosti. 

2

1

M
FF SM =                    

M
qq SM

1=                       SM pp = , ( 5.6) 

kde F je osamělé břemeno [kN], M je měřítko modelu, q je liniové zatížení [kN*m-1] a p je 

plošné zatížení [kN*m-2]. 

Při současném působení vnějších sil a vlastní váhy musí objemové tíhy Mγ  materiálů 

zmenšeného modelu splňovat podmínku 

MSM ⋅= γγ , ( 5.7) 

a tedy objemová tíha materiálu modelu musí být M-násobkem objemové tíhy materiálu 

skutečné konstrukce Sγ . Toho nelze prakticky dosáhnout, a proto musí být chybějící část 

vlastní tíhy nahrazena dodatečným přitížením, tzv. balastním zatížením, které je rovnoměrně 

přiloženo na konstrukci. Pro celkové zatížení modelu vlastní tíhou Mg  tedy platí vztah 

.,., balMvlMM ggg += , ( 5.8) 

kde .,vlMg  je vlastní tíha prvku modelu, která je definovaná jeho průřezovou plochou 

v případě prutového prvku nebo tloušťkou v případě plošného prvku; .,balMg  je balastní 

zatížení prutového nebo plošného prvku, které zajišťuje splnění podmínky ( 5.5) – rovnosti 
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napětí Sσ  a Mσ  od vlastní tíhy. Balastní zatížení je tedy obecně definováno jako rozdíl 

celkového zatížení modelu vlastní tíhou a skutečné vlastní tíhy jednotlivých prvků modelu 

.,., vlMMbalM ggg −=  ( 5.9) 

Vztah ( 5.9) symbolicky platí jak pro prutové prvky, tak pro plošné resp. skořepinové prvky 

modelu. V našem případě bylo veškeré zatížení přepočítáváno z prutových prvků (odpovídá 

použitému výpočtovému modelu). Pro prutový prvek modelu s plochou příčného řezu MA  

platí 

2M

A
A S

M =  ( 5.10) 

MM
prut
M Ag γ⋅=  ( 5.11) 

M
M

A
g S

Sprut
M ⋅⋅= γ

2
 ( 5.12) 

M

g
g

prut
Sprut

M = , ( 5.13) 

kde Sg  je vlastní tíha prutového prvku skutečné konstrukce v kN*m-1. Balastní zatížení 

prutového prvku prut
balMg .,  je potom definováno vztahem 

prut
vlM

prut
Sprut

balM g
M

g
g .,., −= . ( 5.14) 

 

Základní vztahy použité prostorové podobnosti jsou přehledně shrnuty v Tab.  5-1. 

Parametr Symbol Měřítko  Parametr Symbol Měřítko 

Délka L M
L

L

M

S =   Liniové zatížení q M
q

q

M

S =  

Plocha A 2M
A

A

M

S =   Plošné zatížení p 1=
M

S

p

p
 

Objem V 3M
V

V

M

S =   Posunutí u M
u

u

M

S =  

Modul pružnosti Ε 1=
M

S

E

E
  Poměrné přetvoření ε 1=

M

S

ε
ε

 

Osamělá síla F 
2M

F

F

M

S =   Napětí σσσσ 1====
M

S

σσσσ
σσσσ

 

Tab.  5-1 Tabulka podobností mezi skutečnou konstrukcí S a modelem M 
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5.2 Návrh modelu lávky v m ěřítku 1:6 

Ve zkušebně byly s výhodou testovány současně dva modely lávek, půdorysně zakřivený 

předpjatý pás a plochý oblouk, vetknuté do společných kotevních bloků. 

Hlavním důvodem byla stabilita jednotlivých lávek vetknutých do opěrných bloků, které 

byly pouze položeny na podlaze zkušebny. Tyto bloky nebylo možné z provozních důvodů 

haly zakotvit do podlahy a při zatěžování jednotlivých půdorysně zakřivených lávek 

(v případě zkonstruování pouze jednoho typu lávky) by došlo k překlopení celé konstrukce. 

Dalším důvodem je společné působení těchto konstrukcí v podélném směru, které lze 

vysvětlit na působení přímého předpjatého pásu a plochého oblouku. 

Přímý předpjatý pás (Obr.  5-1 a)) bývá namáhán velkou tahovou silou, kterou je nutno 

přenést do podloží. Tahová síla způsobuje, že ohybová namáhání pásu jsou velmi malá. 

Navrhneme-li podobným způsobem přímý plochý oblouk (Obr.  5-1 b)), je namáhání 

konstrukce zdánlivě podobné. Konstrukce je namáhána tlakovou silou, kterou je nutno 

přenést do podpěr. Tlaková síla však ohybové namáhání oblouku mírně zvětšuje a je nutné 

oblouk ohybově ztužit. 

 

a) 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

c) 

 

 

Obr.  5-1 Studované konstrukce a) předpjatý pás b) plochý oblouk c) předpjatý pás a plochý oblouk 

Spojíme-li přímý předpjatý pás s přímým obloukem, získáme úspornou konstrukci 

namáhající základy jen svislými silami (Obr.  5-1 c)). Ale i v tomto případě musíme oblouk 

ohybově ztužit, popřípadě spojit oblouk s pásem svislými a nebo diagonálními vzpěrami. 
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Poněkud jiná je situace u půdorysně zakřivené konstrukce. Protože jak předpjatý pás, tak 

i plochý oblouk je nutno torzně ztužit, lze tuto tuhost také využít pro přenesení ohybu. Takto 

lze navrhnout samostatné půdorysně zakřivené konstrukce z předpjatého pásu a nebo 

plochého oblouku, popřípadě tyto konstrukce vzájemně spojit ve společných kotevních 

blocích (Obr.  5-2). 

 

Obr.  5-2 Vizualizace modelu tvořeného zakřiveným předpjatým pásem a plochým obloukem 

Měřítko modelu bylo zvoleno 1:6 s ohledem na prostorové možnosti zkušebny, 

technologická omezení výroby jednotlivých prvků modelu a v neposlední řadě také 

s ohledem na výrobní náklady modelu. 

 

5.2.1 Geometrie modelu a použité pr ůřezy 

Návrh modelu začínal přepočtem geometrie a návrhem jednotlivých průřezů modelu 

v souladu s použitou modelovou podobností a dostupností jednotlivých komponentů. 

Základní parametry konstrukce byly po šestinásobném zmenšení vypočteny podle 

následujících vztahů: 

 

Rozpětí lávky 

m5,7
6

45

M

L
L6 === . ( 5.15) 
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Vzepětí lávky v půdoryse 

m667,1
6

10

M

L
L V

6V === . ( 5.16) 

Vzepětí lávky v podélném směru 

m15,0
6

9,0

M

L
L pV

6pV === . ( 5.17) 

Rozpětí ocelového oblouku 

m974,6
6

845,41

M

L
L O

6O === . ( 5.18) 

V původním návrhu vytváří ocelová trubka prostorovou křivku, která představuje 

v půdoryse oblouk a v podélném směru parabolu 2°. Od tohoto zám ěru bylo u modelu 

odstoupeno z důvodu náročného provádění a tvar trubky byl zjednodušen na oblouk 

o poloměru 4,685 m, který byl sklopen tak, aby dosahoval v podélném směru požadované 

vzepětí 0,15 m. Schéma modelu v měřítku 1:6 je na Obr.  5-3 a Obr.  5-4. 

 

Obr.  5-3 Schéma příčného řezu modelu v měřítku 1:6 

Ocelové trubky 

Pro průřez trubek po šestinásobném zmenšení byla navržena ocelová bezešvá trubka 

vnějšího průměru 168 mm s tloušťkou stěny 8 mm po celé délce. Tloušťka stěny neodpovídá 

přesně požadovanému zmenšení, musela být mírně upravena dle dostupnosti materiálů. 

Na horním okraji zábradlí je po celé délce navařena ocelová bezešvá trubka vnějšího 

průměru 25 mm s tloušťkou stěny 2 mm, která slouží k vedení předpínacího kabelu 

a zároveň jako madlo zábradlí. 

 

Ocelové konzoly a zábradlí 

Konzoly jsou společně se zábradlím tvořeny jedním ocelovým L-průřezem tloušťky 3 mm, 

zasunutým a vevařeným do ocelové trubky. Na část konzol proměnné výšky 30-57 mm je 
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navařena horní pásnice tloušťky 3 mm a šířky 25 mm. Na zábradlí proměnné tloušťky 21-

90 mm je navařena horní i dolní pásnice tloušťky 3 mm a šířky 25 mm. 

a)        b) 

 

Obr.  5-4 Schéma geometrie modelu v měřítku 1:6 a) půdorys b) podélný řez 

 

Betonová mostovka 

Monolitická betonová mostovka přesně odpovídá šestinásobnému zmenšení při tloušťce 

25 mm a šířce 542 mm. 

 



Lávky pro pěší tvořené plochým obloukem  Kapitola 5 

VUT-FAST, Ústav betonových a zděných konstrukcí  92 

Předpínací lano 

Předpínací kabel v zábradlí je nahrazen jedním lanem monostrand průměru 15,7 mm, 

který má za úkol vyrovnávat kroutící účinky od vlastní tíhy konstrukce. 

 

5.2.2 Balastní zatížení modelu 

Při návrhu balastního zatížení bylo uvažováno s jeho umístěním pod ocelovou trubkou 

a pod ocelové konzoly. 

 

Vlastní tíha a balastní zatížení ocelových trubek 

Balastní zatížení aplikované na dolní líc trubky zahrnuje vlastní tíhu trubky, ocelového 

zábradlí a lana monostrand. Tíha zábradlí byla převedena na spojité rovnoměrné zatížení 

vedené v ose trubky.  

Plocha ocelové trubky 

23
6,t m10021,4A −⋅= . ( 5.19) 

Objem ocelového zábradlí přepočten na rovnoměrnou plochu 

24

6,z

6,z6,zi
6,z m10977,2

262,0

003,0)003,0006,0017,0(

l

tA
A −⋅=⋅++=

⋅
= ∑ , ( 5.20) 

kde ∑ 6,ziA  představuje součet ploch stěny a vnitřní a vnější pásnice zábradlí. 

Plocha zábradelní trubky, ve které je veden monostrand 

24
6,tz m1045,1A −⋅= . ( 5.21) 

Plocha lana monostrand 

24
6,l m105,1A −⋅= . ( 5.22) 

Objemová tíha oceli 

3
s kNm5,78 −=γ . ( 5.23) 

Vlastní tíha trubky, zábradlí a monostrandu 

14
s6,i.vl,6,0 mkN362,05,7810)5,145,1977,221,40(Ag −− ⋅=⋅⋅+++=⋅=∑ γ . ( 5.24) 

Balastní zatížení nahrazující chybějící část vlastní tíhy trubky, zábradlí a monostrandu 

1
.vl,6,0

.vl,0
1,bal,6,0 mkN811,1362,0

6

173,2
g

M

g
g −⋅=−=−= . ( 5.25) 

 

Vlastní tíha a balastní zatížení ocelových konzol a  betonové mostovky 

Balastní zatížení aplikované na konzoly zahrnuje vlastní tíhu betonové mostovky 

a ocelových konzol. Tíha konzol byla převedena na spojité rovnoměrné zatížení vedené 

v ose konzol. 
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Plocha betonové mostovky 

22
6,m m10355,1A −⋅= . ( 5.26) 

Objem ocelové konzoly přepočten na rovnoměrnou plochu 

24

6,k

6,k6,ki
6,k m1004,4

282,0

003,0)015,0023,0(

l

tA
A −⋅=⋅+=

⋅
= ∑ , ( 5.27) 

kde ∑ 6,kiA  představuje součet ploch stěny a horní pásnice konzoly. 

Objemová tíha betonu mostovky 

325 −= kNmcγ . ( 5.28) 

Vlastní tíha mostovky a konzol 

142
s6,kc6,m.vl,6,0 mkN370,05,781004,42510355,1AAg −−− ⋅=⋅⋅+⋅⋅=⋅+⋅= γγ . ( 5.29) 

Balastní zatížení nahrazující chybějící část vlastní tíhy mostovky a konzol 

1
.vl,6,0

.vl,0
2,bal,6,0 mkN851,1370,0

6

221,2
g

M

g
g −⋅=−=−= . ( 5.30) 

 

5.2.3 Předpětí kabelu v zábradlí 

Jelikož ocelová trubka je tužší, než bylo uvažováno v původním návrhu, není možné 

velikost předpínací síly počítat dle vztahu 

26 M

N
N p

P = . ( 5.31) 

Předpínací síla byla určena na výpočtovém modelu, který přesně odpovídá zmenšenému 

modelu v měřítku 1:6. Její hodnota činí 

kNNP 906 = , ( 5.32) 

což odpovídá napětí v laně monostrand 

.6356 MPaP =σ  ( 5.33) 

 

5.3 Konstruk ční řešení modelu v m ěřítku 1:6 

Tato část práce stručně popisuje konstrukční řešení modelu a nejdůležitějších detailů. 

Kompletní výrobní dokumentace modelu tvoří obsah přílohy D disertační práce. Schématická 

vizualizace modelu bez balastního zatížení je na Obr.  5-5. 

 

5.3.1 Založení modelu 

Vlastní konstrukce modelu byla uložena na dvou železobetonových základových blocích 

(Obr.  5-6), které byly převzaty z dřívějšího modelu visuté střechy z předpjatého betonu  [17]. 
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Tyto bloky byly dostatečně masivní, aby zabezpečily prostorovou stabilitu lávek 

a bezpečnost proti překlopení během montáže a zatěžovacích zkoušek. Výška základových 

bloků byla navržena na 1,0 m, což velmi dobře odpovídalo našim požadavkům na snadné 

osazení balastního zatížení pod konstrukcí a užitného zatížení na mostovku. Betonové bloky 

nebyly k podlaze zkušebny nijak kotveny, a bylo tak možné navrhnout jejich vzájemnou 

polohu dle našich představ. Pro zvětšení koheze s podlahou a přesnější výškové ustavení 

základových bloků bylo navrženo jejich podlití pomocí speciální malty. Dle dostupné 

dokumentace (viz  [17]) byl pro výrobu bloků navržen beton C20/25 a rovnoměrné vyztužení 

při všech površích. 

K omezení deformací základových bloků, které by mohlo vést ke zkreslení výsledků na 

studovaných konstrukcích, byla mezi bloky vložena ocelová vzpěra HEB 200 v horní části 

bloků a ocelová předpínací tyč průměru 20 mm ve spodní části bloků. Ocelová vzpěra byla 

převzata z předchozího modelu lávky pro pěší tvořené plochým obloukem vynášeným 

kabelem. 

  

Obr.  5-5 Vizualizace modelu lávek 1:6 bez 

balastního zatížení 

Obr.  5-6 Osazení základových bloků 

Ocelové trubky a lana monostrand byly vetknuty do betonových opěr, osazených na 

základových blocích (Obr.  5-5). Opěry byly betonovány přímo na základových blocích na 

tvrzené pryžové gumě tloušťky 5 mm. Po zatvrdnutí betonu byly zadní časti opěr přitaženy 

k blokům pomocí ocelového přípravku zajištěného závitovými tyčemi zalitými v blocích. 

V zadní části opěr byl vytvořen ozub, který zabraňoval jejich posunu v podélném směru.  

Proti příčnému posunutí byly v přední části opěr umístěny ocelové zarážky zakotvené do 

základových bloků. Pro výrobu opěr byl navržen beton C30/37 a rovnoměrné vyztužení při 

všech površích, s větší koncentrací výztuže v oblasti napojení trubek. Bezproblémový 

průchod lan monostrand opěrou byl umožněn díky ocelovým průchodkám vnějšího průměru 

25 mm s tloušťkou stěny 2 mm, zakončeným na jedné straně čelní deskou tloušťky 10 mm. 
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5.3.2 Ocelové trubky, konzoly a zábradlí 

Konstrukční řešení oblouků, stejně jako kompletní výrobní dokumentaci, navrhl 

a zpracoval autor této práce společně s autorem předpjatého pásu Ing. Petrem Kocourkem. 

Jak již bylo popsáno výše, průřez oblouku byl tvořen bezešvou ocelovou trubkou 168/8 mm 

po celé délce. 

Hlavním cílem návrhu bylo maximálně zjednodušit výrobu zakřivených trubek, a omezit 

tak jejich cenu. Ocelové trubky proto nemohly být do požadované geometrie ohýbány ve 

větších celcích. V původním návrhu vytváří střednice ocelové trubky prostorovou křivku, 

která představuje v půdoryse oblouk a v podélném směru parabolu 2°. Od tohoto zám ěru 

bylo u modelu odstoupeno z důvodu náročného provádění a střednicový tvar trubky byl 

zjednodušen na rovinný polygon ve tvaru oblouku o poloměru 4,685 m, který byl sklopen tak, 

aby dosahoval v podélném směru požadovaného vzepětí 0,15 m. Tato úprava geometrie má 

samozřejmě vliv na průběhy vnitřních sil v trubkách. Jelikož výsledný polygon se příliš neliší 

od původního návrhu, rozdíl vnitřních sil je dostatečně malý. Skutečná polygonální geometrie 

trubek byla následně použita také při statické analýze. 

Vlastní ocelové oblouky byly sestaveny z přímých dílců délky 262 mm v ose trubky, které 

byly nařezány z trubky 168/8 mm. K snadnému vyskládání oblouku měly přímé dílce 

zkosené okraje pod úhlem 1,61°. V první části byly svařeny jednotlivé dílce tupými svary, 

s vynecháním prostoru pro vložení ocelových L-úhelníků. Po zkontrolování geometrie byly do 

ponechaných otvorů vloženy L-úhelníky s již navařenými pásnicemi a výztuhami a následně 

navařeny tupými svary v požadovaném příčném sklonu (Obr.  5-7). Pro lepší navaření L-

úhelníku na trubku byly jednotlivé dílce trubky zbroušeny v místě kontaktu s L-úhelníkem. 

Drobné nesrovnalosti v geometrii byly upraveny pomocí nahřívání trubek. 

  

Obr.  5-7 Ocelová trubka po navaření L-úhelníků Obr.  5-8 Dokončená ocelová trubka 

Ocelové L-úhelníky byly vyřezány laserem z plechu tloušťky 3 mm, včetně otvorů 

sloužících k zavěšení balastního zatížení. Ze stejného plechu byly vyřezány také horní 

pásnice konzol a vnitřní a vnější pásnice zábradlí. Jelikož autoři nechtěli riskovat poškození 
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konstrukce od porušení konzol z důvodu nepřesného či nekvalitního provedení, byly konzoly 

doplněny o ocelové výztuhy umístěné pod vnitřní pásnicí zábradlí a uprostřed konzoly (Obr. 

 5-7, Obr.  5-8). 

Po získání požadované geometrie byla na dolní okraj nosné trubky navařena ocelová oka 

vždy uprostřed jednotlivého segmentu, sloužící k zavěšení balastního zatížení. Dále na horní 

okraj zábradlí byla navařena po celé délce ocelová bezešvá trubka vnějšího průměru 25 mm 

s tloušťkou stěny 2 mm, která sloužila k vedení předpínacího lana a zároveň jako madlo 

zábradlí. Trubka byla předem ohnuta do požadovaného tvaru. 

Na závěr byly na okrajích oblouků navařeny ocelové čelní desky o průměru 268 mm 

a tloušťce 20 mm (Obr.  5-8). Každá deska byla opatřena deseti otvory o průměru 18 mm, 

sloužícími k protažení závitových tyčí, které umožňovaly vetknutí trubek do opěr. Napojení 

čelní desky na trubku bylo posíleno osmi kusy ocelových výztuh z plechu tloušťky 8 mm. 

 

5.3.3 Předpínací lano v zábradlí 

Pro předpínací lana v zábradlí byly navrženy monostrandy průměru 15,7 mm. Lana bez 

soudržnosti byla navržena pro bezproblémové dodatečné předpětí lávek. Pro kotvení lan 

v betonové opěře byly použity standardní jednolanové kotvy firmy Napko s. r. o. Z hlediska 

tahových sil působících v lanech by bezpečně vyhověly (a přesněji splnily předpoklady 

modelové podobnosti) lana průměru 7,8 mm, která však nejsou u nás v provedení 

monostrand dostupná. 

 

5.3.4 Betonová mostovka 

Bednění mostovek bylo realizováno prostřednictvím lichoběžníkových dřevěných překližek 

tloušťky 10 mm, které byly umístěny vždy mezi dvěma konzolami a přišroubovány ze spodní 

strany k horním pásnicím konzol (Obr.  5-9). 

  

Obr.  5-9 Bednění mostovky Obr.  5-10 Výztuž mostovky pomocí pletiva 
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Vnější hrana mostovky byla vymezena pomocí ohýbané latě, vnitřní hrana byla 

odizolována od trubky pomocí pásků z polystyrénu, nalepených na trubku. 

Z důvodu malé tloušťky mostovky ji nebylo možné řádně vyztužit. Po zkušenostech 

z dřívějšího modelu bylo vyztužení realizováno pomocí drátěného pozinkovaného pletiva 

tloušťky 1,2 mm s velikostí ok 12×12 mm (Obr.  5-10). Pletivo bylo přichyceno vždy mezi 

dvěma ocelovými podložkami šroubů, zachycenými taktéž v horní pásnici konzol. Tyto 

šrouby dále působily jako spřahovací prvky mezi mostovkou a konzolami. 

U skutečné konstrukce je uvažováno s podepřením mostovky pouze ve svislém směru. 

Z důvodu náročnosti provedení na zmenšeném modelu bylo přistoupeno k vetknutí mostovky 

u opěr. V oblasti vetknutí byla mostovka náběhovaná, s maximální tloušťkou 100 mm 

a dovyztužena klasickou betonářskou výztuží o průměru 8 mm. 

 

5.3.5 Balastní zatížení 

Rozměry a uspořádání balastního zatížení použitého při výstavbě modelu půdorysně 

zakřiveného plochého oblouku a předpjatého pásu je patrné z Obr.  5-11. 

Balastní zatížení ocelové trubky, zábradlí a lana monostrand bylo realizováno pomocí 

kvádrů z prostého betonu, které byly zavěšeny do ocelových ok navařených ze spodní části 

trubky uprostřed jednotlivých segmentů. Počet těchto kvádrů odpovídal počtu segmentů 

trubky a byl tedy 30 ks pro každou lávku. Hodnota balastního zatížení na běžný metr délky 

u skutečné konstrukce byla v odstavci  5.2.2 stanovena na 1
1,bal,6,0 mkN811,1g −⋅= . Hmotnost 

jednoho betonového kvádru byla určena přenásobením spojitého zatížení délkou segmentu 

trubky, která má v ose hodnotu 0,262 m, čemuž odpovídá tíha balastního zatížení 

kg45,4710262,0811,1m 2
.bal,t =⋅⋅= . ( 5.34) 

Této hmotnosti nejlépe odpovídá rozměr betonového kvádru 0,35x0,33x0,18, který má při 

předpokládané objemové hmotnosti betonu 32300 −⋅ mkg  hmotnost 

kg82,47230018,033,035,0ḿ .bal,t =⋅⋅⋅= . ( 5.35) 

Balastní zatížení ocelových konzol a betonové mostovky bylo realizováno pomocí 

ocelových držáků, které byly zavěšeny pod každou konzolou do vyřezaných otvorů ve stěně 

konzol o průměru 15 mm. Jak je patrné z Obr.  5-11, byly použity 2 typy ocelových držáků, 

které byly převzaty z dřívějšího modelu a následně upraveny dle našich požadavků. Hodnota 

balastního zatížení na běžný metr délky u skutečné konstrukce byla v odstavci  5.2.2 

stanovena na 1
2,bal,6,0 mkN851,1g −⋅= . Hmotnost jednoho ocelového držáku s válečky byla 

určena přenásobením spojitého zatížení vzdáleností konzol v ose mostovky, která má 

hodnotu 0,282 m. Tomu odpovídá tíha balastního zatížení 
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kg19,5210282,0851,1m 2
.bal,k =⋅⋅= . ( 5.36) 

Tíha velkého držáků s 5-ti většími ocelovými válečky o celkovém počtu 16 kusů na lávku činí 

kg82,51ḿ .bal,v,k = . ( 5.37) 

Tíha malého držáků s 6-ti menšími válečky o celkovém počtu 13 kusů na lávku činí 

kg23,47ḿ .bal,m,k = . ( 5.38) 

Tíha velkých držáků velmi dobře odpovídala požadované tíze, tíha malých držáků byla 

o 5kg menší. Od náročného a nákladného přitěžování malých držáků bylo nakonec 

odstoupeno, velké držáky byly umístěny do střední části lávek a malé držáky u okrajů. 

Skutečná tíha balastního zatížení byla následně použita také při statické analýze. 

 

Obr.  5-11 Schéma balastního zatížení použitého na zakřiveném plochém oblouku a předpjatém pásu 
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5.4 Materiály použité p ři stavb ě modelu 1:6 

V následující části jsou popsány materiály použité při výstavbě modelu, se zaměřením na 

speciální beton (jemnozrnný vysokopevnostní beton - mikrobeton), který byl použit na tvorbu 

mostovky. Návrh jednotlivých materiálů vycházel ze statických požadavků, ale byl také 

zásadně ovlivněn podmínkami jejich aplikace v konstrukci modelu. Proto je spolu s návrhem 

materiálů (resp. podmínkami výběru komerčních výrobků) podrobně popsána technologie 

jejich aplikace při výrobě jednotlivých prvků a montáži modelu.  

 

5.4.1 Jemnozrnný vysokopevnostní beton (mikrobeton)  použitý na mostovku 

Požadavek autorů na kvalitu betonu byl zaměřen především na jeho zvětšenou tahovou 

únosnost, která by nahrazovala nedostatečné vyztužení pomocí pletiva. Dalším důležitým 

kritériem byla vhodná zpracovatelnost betonu, s ohledem na zakřivení lávek v podélném 

směru, a možnost uložení mikrobetonu litím do bednění, případně forem bez hutnění vibrací. 

Na modelu byly testovány dvě různé varianty vysokopevnostního betonu, jedna pro předpjatý 

pás a druhá pro plochý oblouk. Návrh receptur provedl Doc. Ing. Ivailo Terzijsky, CSc. 

Podrobnější informace o vývoji použitých speciálních betonů lze nalézt ve výzkumné zprávě 

 [42], dále bude popsán pouze beton použitý na mostovku plochého oblouku. 

Samotný beton byl svým způsobem též modelovou hmotou, neboť vzhledem k tloušťce 

mostovky 25 mm a nutnosti mostovku řádně probetonovat přes pletivo bylo nutno použít 

kamenivo s maximálním zrnem 6 mm. Mikrobeton byl připravován laboratorně v míchačce 

s nuceným oběhem. Pro vybetonování celé mostovky a výrobu souvisejících vzorků pro 

fyzikálně-mechanické zkoušky bylo zapotřebí přibližně 100 litrů čerstvého mikrobetonu, který 

byl připravován ve dvou záměsích po 50 litrech. 

Z mikrobetonu byly mimo betonáže mostovky vyrobeny následující vzorky: 

• Trámečky 40×40×160 mm (6 ks) pro stanovení pevnosti v ohybu a tlaku (na zlomcích). 

• Trámečky 80×80×400 mm (1 ks) pro sledování smršťování mikrobetonu. 

• Trámečky 80×80×400 mm (1 ks) pro sledování smršťování a dotvarování mikrobetonu. 

Konečné složení mikrobetonu je uvedeno v Tab.  5-2. Přehled zjištěných vlastností 

navržené betonové směsi je uveden v Tab.  5-3. 

Modul pružnosti nebyl určen v souladu s ČSN ISO 6784, ale orientačně dopočítáván 

z podílu napětí a odpovídající deformace. Modul pružnosti v 28 dnech byl přibližně určen 

jako GPa5,35E 28,c = . 

Z hlediska krychelné pevnosti odpovídal navržený beton minimální třídě C70/85. 
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Složení sm ěsi Jednotka Množství na 1 m 3

CEM I 42,5 R Hranice kg 700

Microsit kg 70

Voda celková kg 177

Plastifikátor ACE 40 kg 20,3

Zpomalovač tuhnutí Retardal 540 kg 1,65

Polypropylénová vlákna Fibrin 660 kg 2,07

Skleněná vlákna Anti-crak HLP kg 5,15

Vátý písek 0/1 mm Bzenec kg 360

Praný křemenný písek Pr30 Provodín kg 360

DTK 0/4 mm Zaječí (klasický písek) kg 360

Odsev 4/6 mm Tovačov  (písek) kg 360  

Tab.  5-2 Složení betonové směsi pro výrobu mostovky plochého oblouku 

po 7 dnech po 28 dnech po 90 dnech
Pevnost v tlaku MPa 78,5 93,0 104,5

Pevnost v ohybu MPa 7,9 5,9 7,0

Objemová hmotnost stanovená 
změřením a zvážením trámečků kg/m3

Objemová hmotnost stanovená 
hydrostatickým vážením kg/m3

Hodnota
Vlastnost Jednotka

2333

2354
 

Tab.  5-3 Fyzikální a mechanické vlastnosti betonové směsi pro výrobu mostovky plochého oblouku 

 

5.4.2 Beton použitý na tvorbu op ěr a závaží 

Výztuž opěry byla navržena v dostatečných vzdálenost tak, aby mohlo dojít k průběžnému 

hutnění betonu pomocí vibrační pistole a nebylo nutné klást žádný zvláštní požadavek na 

betonovou směs (velikost kameniva, samohutnící směs, apod.). Přímo v betonárce bylo 

objednáno celkem 5m3 betonu C30/37, který byl následně využit na betonáž obou opěr 

a veškerých betonových kvádrů sloužících jako balastní a užitné zatížení. Dále byly odlity 3 

vzorky na ověření krychelné pevnosti a 5 vzorků na ověření statického modulu pružnosti 

v tlaku. Přehled zjištěných vlastností navržené betonové směsi je uveden v Tab.  5-4. 

po 8 dnech po 30 dnech
Pevnost v tlaku MPa 47,0 63,6
Objemová hmotnost kg/m3 2253 2248
Modul pružnosti GPa - 27,8

Hodnota
Vlastnost Jednotka

 

Tab.  5-4 Fyzikální a mechanické vlastnosti betonové směsi pro výrobu opěr a závaží 
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Beton vykazoval větší pevnost, než náleží třídě betonu C30/37. Jelikož se nám podařilo 

domluvit s betonárkou nulovou cenu za materiál, za což si mohli do preferencí napsat 

spolupráci se školou, byla zřejmá jejich snaha o provedení betonu co nejkvalitnějšího. 

Pevnost betonu pro nás ovšem nebyla tak důležitá jako objemová hmotnost, která byla 

o přibližně 50 kg/m3 menší než námi očekávaná. Na vyhodnocení modelu to ovšem nemělo 

žádný vliv, jelikož všechna závaží byla vážena a skutečné hmotnosti byly použity při 

následné statické analýze. 

 

5.4.3 Malta pro podlití a sanaci základových blok ů a pro podlití čelní desky vzp ěry 

HEB200 

Pro podlití základových bloků a čelní desky vzpěry HEB byla požadována snadno 

aplikovatelná hmota, která dosahuje rychlého nárůstu pevnosti a dostatečné přilnavosti. Pro 

tento účel byl zvolen komerční výrobek Groutex Fill-In, který po smíchání s vodou vykazuje 

tixotropní vlastnosti. Dle výrobce dosahuje pevnosti po 24 hodinách 15-20 MPa, po 28 dnech 

60-70 MPa a přídržnosti k podkladu více jak 2 MPa. 

Stejný typ malty byl použit také na sanaci základových bloků, které měly porušený beton 

v horní zadní části z předešlého experimentu. Před samotným použitím Groutexové malty 

bylo nezbytné odstranit porušený beton a oblast mírně přivyztužit. 

Aplikace Groutexové malty byla ve všech případech bezproblémová a dobře fungovala po 

celou dobu životnosti modelu. 

 

5.4.4 Ocelové komponenty 

Pro výrobu nosných komponent, jako je ocelová trubka včetně čelní desky a konzol 

a zábradlí včetně výztuh, byla použita ocel S355. Na výrobu ostatních komponentů 

(zábradelní trubka, průchodky pro kabely, zarážky betonové opěry) byla použita ocel S235. 

 

5.5 Postup montáže modelu 1:6 

Model byl realizován ve Sdružené zkušebně nosných konstrukcí díky podpoře vedení 

Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí. Vlastní montáž modelu byla prováděna pracovníky 

a doktorandy Ústavu betonových a zděných konstrukcí. Realizace byla zahájena v srpnu 

2009 a lávky byly dokončeny na konci listopadu 2009. Postup montáže zmenšeného modelu 

vycházel z postupu výstavby, který byl navržen pro skutečnou konstrukci zakřiveného 

plochého oblouku a byl popsán v odstavci  4.2. Zatěžovací zkoušky proběhly v první polovině 

prosince 2009 a koncem prosince téhož roku došlo k demolici a odstranění modelu z důvodu 

nutnosti uvolnění haly pro další práce. 
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V předstihu před zahájením prací ve zkušebně byla zahájena výroba ocelových trubek 

včetně zábradlí a konzol, jejichž způsob výroby byl popsán v odstavci  5.3.2. Trubky byly 

vyrobeny a dodány specializovanou zámečnickou firmou včetně prvotního nátěru. Finální 

nátěr byl proveden přímo ve zkušebně, před osazením trubek. Dopředu byla také objednána 

výztuž opěry u externí stavební firmy, včetně jejího částečného navázání. 

V září 2009 byly zahájeny práce na modelu ve zkušební hale. Po přesném zaměření byly 

pětiúhelníkové základové bloky osazeny v hale do maltového lože. Následovala kontrola 

geometrie jak jejich půdorysného uspořádání, tak výškového, a konečná úprava bloků sanací 

rohů. Dále byla osazena vzpěra HEB200 a podlita Groutexovou maltou. V dolní části 

základových bloků byla zakotvena a dotažena předpínací tyč, zapůjčená dříve zmiňovanou 

stavební firmou. 

Již navázané výztuže (armokoše) opěr byly umístěny do požadované polohy na 

základové bloky překryté pryžovou gumou a došlo k dovázání zbylé výztuže přímo na místě. 

Jednalo se především o třmínkovou výztuž. 

Další fází výstavby byla montáž ocelových trubek na rektifikovatelné dočasné podpěry 

pomocí jeřábu. Každá z trubek byla osazena do požadované polohy samostatně. Po 

rektifikaci a kontrole geometrie byly čelními deskami protaženy závitové tyče do armokoše. 

Na straně čelní desky byly našroubovány matice s podložkami, na opačném konci byly 

doplněny o ocelové spirály pro lepší působení s betonem. Každá trubka byla podepřena 

pomocí tří rektifikovatelných stojek (Obr.  5-12), které byly odstraněny až po dokonalém 

zatvrdnutí betonu opěr. 

  

Obr.  5-12 Osazení trubek na dočasné podpory Obr.  5-13 Výztuž opěry 

Armokoši opěr byly protaženy průchodky pro kabel (Obr.  5-13), které byly opatřeny 

v oblasti roznášecí desky ocelovými spirálami. Následně byly protažena lana monostrand 

zábradelní trubkou a průchodkami a zakráceny tak, aby na každé straně měla přesah 1 m. 

Po finálním ustavení veškerých komponentů došlo k výrobě bednění opěr z překližek, 

které bylo objednáno u externí stavební firmy a zhotoveno přímo ve zkušebně. Zaoblení 
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okrajů opěr bylo provedeno nařezáním vnější strany překližky po konstantní vzdálenosti 

a jejím následným zakřivením do požadované polohy. Současně byla objednána výroba 

bednění pro balastní a užitné zatížení. Do zkušebny byly přivezeny již hotové formy (Obr. 

 5-14). 

Koncem října byla provedena betonáž opěr a betonových závaží. Levá opěra byla 

betonována přímo z objednaného mixu, pravá opěra byla postupně plněna betonem, který 

byl z mixu převážen pomocí ocelové nádrže zavěšené na jeřábu. Na závěr došlo k plnění 

forem na závaží, které byly přesunuty k vratům zkušebny, přímo z mixu. Do jednotlivých 

závaží byly zatlačeny ocelové smyčky se zahnutými konci pro zvětšení soudržnosti, které 

byly navrženy ke snadné manipulaci se závažími na jeřábu při jejich zavěšování na trubku 

nebo kladení na mostovku. K hutnění betonu byla použita ponorná vibrační pistole. 

  

Obr.  5-14 Bednění opěr a forem pro závaží Obr.  5-15 Zavěšení balastního zatížení 

Po šesti dnech došlo k odbednění opěr a závaží a odstranění dočasných podpěr. Za další 

tři dny bylo provedeno zavěšení balastního zatížení (Obr.  5-15). Nejprve byly na ocelové 

trubky do připravených ok na spodním okraji zavěšeny betonové bloky. Zavěšování balastu 

probíhalo pomocí jeřábu, kdy bylo dbáno na rovnoměrné střídavé zavěšování na plochém 

oblouku a předpjatém pásu z důvodu stability celé konstrukce. Po zavěšení betonových 

kvádrů následovalo zavěšení ocelových držáků na konzoly a postupné vyplnění ok 

ocelovými válečky. Ocelové držáky byly ke konzolám přichyceny pomocí nosných lanek. 

Jednalo se o velmi pracnou záležitost, kdy byl kladen důraz na vodorovnost závaží, aby při 

deformacích konstrukce v průběhu zatěžování nedošlo k vypadnutí ocelových válečků 

z držáků. 

Další fází bylo předepnutí lana v zábradlí. Napínání probíhalo z jedné strany, kdy bylo 

předpětí vnášeno postupně v pěti krocích. V každém kroku byla zvětšena síla v laně 

o hodnotu 20 kN a výsledná síla v pistoli byla podržena po dobu jedné minuty. Napínání 

plochého oblouku bylo ukončeno při dosažení kotevní síly 95 kN. Velikost kotevní síly byla 

určena na základě požadavku rovinnosti příčného řezu lávky po vybetonování mostovky, se 
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zohledněním ztrát předpětí. Ztráta pokluzem byla ve výpočtech uvažována hodnotou 

1,5 mm, přičemž skutečný pokluz činil 1 mm. Hladina předpětí byla kontrolována pomocí 

dynamometru, umístěného pod napínanou kotvou. Pod každou kotvou byly dále umístěny 

rektifikační šrouby, které umožňovaly mírné upravení předpětí v laně. 

Po napnutí lana v zábradlí byla započata montáž bednění mostovky a jejího vyztužení 

pomocí pletiva, která byla popsána v odstavci  5.3.4. Z důvodu menší spotřeby betonu byl 

pod mostovku na základovém bloku vložen tvrzený polystyren  tloušťky 100 mm. Aby byla 

zajištěna funkčnost vetknutí, mostovka byla s opěrou provázána betonářskou výztuží. 

Po dokončení montáže bednění a vyztužení mostovek došlo k jejich betonáži (Obr.  5-16), 

přičemž byl kladen důraz na správnou konzistenci betonu. Výsledná betonová směs měla 

tužší konzistenci, než bylo požadováno, přesto se podařilo důkladně probetonovat obě 

mostovky. Mostovky byly po celou dobu ošetřování (7 dnů) překryty mokrými látkami, které 

byly průběžně vlhčeny. Mostovky včetně textilií byly dále překryty igelitem. Následně došlo 

k jejich odbednění a ošetřování bylo ukončeno. 

  

Obr.  5-16 Betonáž mostovek Obr.  5-17 Smršťovací trhlina 

Přibližně 24 hodin po ukončení ošetřování došlo ke vzniku tří smršťovacích trhlin na 

mostovce předpjatého pásu a 4 trhlin na mostovce plochého oblouku. Trhliny byly vedeny 

napříč celou mostovkou v oblasti konzol, kde byla tloušťka mostovky zmenšena o tloušťku 

horní pásnice (Obr.  5-17). Další vývoj trhlin byl pečlivě sledován a detailní rozbor lze nalézt 

v  [42]. 

Den před započetím zatěžovacích zkoušek došlo k zalepení vzniklých trhlin na mostovce 

pomocí epoxidové pryskyřice. Pryskyřice byla nahřívána a následně aplikována po celé 

délce trhliny. K dokonalému spojení došlo u třech trhlin o větší šířce, kde pryskyřice bez 

problémů zatekla do trhliny po celé její výšce. Spojení jemné trhliny nebylo dokonalé, což se 

projevilo při testování konstrukce na mezní zatížení a vedlo k jejímu porušení. 
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Fotografie dokončeného modelu je na obrázku Obr.  5-18, podrobná fotodokumentace 

z realizace modelu tvoří přílohu B práce. 

 

Obr.  5-18 Dokončený model 

 

5.6 Osazení modelu m ěřícím zařízením 

Cílem provedených měření na modelu bylo zaznamenat a vyhodnotit chování konstrukce 

během realizace a její odezvu na aplikovaná zatížení při zatěžovacích zkouškách. Změřené 

hodnoty byly poté porovnány s provedenými výpočty. Byla prováděna měření deformací 

konstrukce a tenzometrická měření poměrných přetvoření v několika bodech betonové 

mostovky a ocelové trubky. Výběr měřících metod a použitých zařízení vyplynul z požadavků 

na záznam výše popsaných veličin. Měření byla provedena Ing. Petrem Daňkem, PhD., 

z Ústavu stavebního zkušebnictví a za pomoci Ing. Jiřího Veselého z Ústavu kovových a 

dřevených konstrukcí. 

 

5.6.1 Měření deformací modelu 

Během předpínání lávek a během zatěžovacích zkoušek byly měřeny hodnoty svislých 

posunů konstrukce. Schéma polohy jednotlivých měřících bodů je na Obr.  5-19. Jednotlivé 

body jsou značeny P1-P12. Deformace byly měřeny ve třech příčných řezech na každé 

lávce, které jsou umístěny uprostřed a ve čtvrtinách rozpětí, aby byla získána co nejpřesnější 

informace o zdeformování příčného řezu mostovky a konzol. Každý řez byl osazen dvěma 
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snímači, vždy na vnějším okraji mostovky a v ose ocelové trubky. Vlastní měření bylo 

prováděno pomocí potenciometrických snímačů posunů (Obr.  5-20). Svislé posuny modelu 

byly k snímači od měřených bodů přenášeny pomocí invarového drátu. 

 

Obr.  5-19 Schéma rozmístění snímačů deformace 

Během předpínání lávek byly z kapacitních důvodů osazeny pouze snímače uprostřed 

rozpětí (P3-P4, P9-P10). Během vlastních zatěžovacích zkoušek byly deformace modelu 

měřeny pomocí všech dvanácti snímačů. Měření a záznam hodnot probíhal kontinuálně 

během zatěžování i odtěžování a následně byla vždy vyhodnocena velikost nevrácených 

deformací. Pro záznam hodnot byla použita měřící ústředna HBM Spider 8 spojená 

s běžným notebookem s měřícím softwarem Catman-Easy (Obr.  5-21). 

  

Obr.  5-20 Potenciometrický snímač posunů Obr.  5-21 Měřící ústředny v průběhu měření 
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5.6.2 Tenzometrická m ěření pom ěrných p řetvo ření 

Poměrná přetvoření pro stanovení normálových napětí byla měřena v pěti bodech na 

ocelové trubce, uvažovaných u opěr a v polovině a ve čtvrtinách rozpětí (Obr.  5-24). 

K měření přetvoření na trubce byly použity odporové tenzometry LY11 10/350 firmy Hottinger 

Baldwin Messtechnik Gmbh (dále jen HBM). Tenzometry byly nalepeny na očištěný povrch 

ocelových trubek (Obr.  5-22). Ve všech bodech byly osazeny tenzometry, které snímaly 

hodnoty poměrných přetvoření ve směru střednice trubky na horním a dolním povrchu 

kruhového průřezu. Jedná se o tenzometry T15, T17, T19-T25 a T27. Abychom byli schopni 

určit velikost kroutících napětí u opěr (ve vetknutí), byly zde doplněny dva tenzometry 

v každém bodě při horním a dolním povrchu trubky, které snímaly hodnoty příčných 

poměrných přetvoření na povrchu ocelové trubky. Jedná se o tenzometry T16, T18 (u pravé 

opěry) a tenzometry T26 a T28 (u levé opěry). Celkem čtrnáct tenzometrů bylo na každou 

trubku nalepeno těsně před odstraněním dočasných podpěr a zapojeno přes měřící ústřednu 

(Obr.  5-23) do počítače. 

  

Obr.  5-22 Odporové tenzometry na trubce Obr.  5-23 Měřící ústředna 

Dále byla měřena poměrná přetvoření v pěti řezech betonové mostovky, umístěných 

stejně jako na trubce u opěr a v polovině a ve čtvrtinách rozpětí. Poloha jednotlivých 

tenzometrů je zakreslena na Obr.  5-25.  V každém z pěti měřících bodů na mostovce byla 

snímána poměrná přetvoření v podélném směru, a to na horním (Obr.  5-26) i spodním 

povrchu v ose mostovky a na horním povrchu na vnějším okraji mostovky. V jednom řezu 

byly tedy osazeny tři tenzometry. Celkem bylo na každé betonové mostovce osazeno 

patnáct tenzometrů, označených na plochém oblouku TB16-TB30. Byly použity odporové 

tenzometry LY41-50/120 firmy HBM, které byly nalepeny na připravený a očištěný povrch 

betonové mostovky těsně po ukončení jejího ošetřování.. 
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Obr.  5-24 Schéma rozmístění odporových tenzometrů na trubce 

 

 

Obr.  5-25 Schéma rozmístění odporových tenzometrů na mostovce 
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Měření tahových sil v lanech bylo prováděno pomocí snímače vloženého pod lanovou 

kotvu a rektifikační šroub (Obr.  5-27). Snímač byl tvořen ocelovou trubkou 28/4 mm 

osazenou čtyřmi tenzometry 6/350LY11 zapojenými do tzv. plného mostu. Síla byla měřena 

na každé lávce jen pod napínanou kotvou. Měření poměrných přetvoření byla prováděna 

kontinuálně po celou dobu životnosti konstrukce, přičemž časový interval snímání přetvoření 

byl snížen v důležitém montážním stavu betonáže mostovky a dále během jednotlivých 

zatěžovacích zkoušek. 

  

Obr.  5-26 Odporové tenzometry na 

betonové mostovce 

Obr.  5-27 Siloměr pod lanovou kotvou a rektifikačním 

šroubem 

 

5.7 Statická analýza modelu 1:6 

Jedním z hlavních cílů experimentu bylo ověření postupu statické analýzy a způsobu 

modelování v programu ANSYS provedením zatěžovacích zkoušek na modelu a porovnáním 

změřené odezvy konstrukce s výsledky teoretických výpočtů. Pro tento účel byl s použitím 

dříve popsaných postupů sestaven detailní výpočtový model fyzikálního modelu v měřítku 

1:6 (Obr.  5-28). Specifické konstrukční řešení zmenšeného modelu zakřiveného plochého 

oblouku způsobilo některé odchylky od způsobu modelování, který byl podrobně popsán 

v odstavci  4.2.10. 

Z důvodu náročného provedení podepření mostovky, které by zabraňovalo pouze svislé 

deformaci a příčnému pootočení kolem podélné osy, byla tato u opěr vetknuta. Aby zde 

nedošlo k porušení štíhlé mostovky, byla v posledním úseku, vymezeném mezi konzolou 

a opěrou, postupně zvětšena její tloušťka. Ve výpočtovém modelu musel být nahrazen prvek 

mostovky BEAM4 za prvek BEAM44, který umožňuje modelování různé tloušťky průřezu 

v jednotlivých bodech. 
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Geometricky nelineární výpočet byl opět rozdělen na navazující fáze, které kopírují postup 

výstavby. Rozdělení na jednotlivé fáze a průběh výpočtu jsou totožné s výpočtovým 

modelem půdorysně zakřiveného plochého oblouku, který je popsán v odstavci  4.2.4., a kde 

je uveden podrobnější popis. Jediná změna od navrženého postupu výstavby je způsob 

předpínaní lana v zábradlí. V našich podmínkách jsme byli nuceni předpínat lano najednou, 

protože nebylo možné jeho řádné překotvení při tak nízkých předpínacích silách. Z toho 

důvodu byla lávka předepnuta po aplikaci veškerého balastního zatížení na konstrukci 

(včetně balastního zatížení představujícího tíhu mostovky) a následně byla dobetonována 

mostovka. 

 

Obr.  5-28 Výpočtový model zmenšeného modelu půdorysně zakřiveného plochého oblouku 1:6 

 

5.8 Zatěžovací zkoušky provedené na modelu a jejich porovná ní s výpo čty 

Přehled provedených měření a zkoušek na modelu je uveden v Tab.  5-5. Během výstavby 

modelu byla provedena měření napjatosti na ocelových trubkách, měření deformací 

uprostřed rozpětí a měření síly v lanu monostrand ve fázi předpínání lávek (měření č. 1) a při 

betonáži mostovek (měření č. 2). 

číslo Název Poznámka Datum
1 Předpětí deformace měřeny pouze uprostřed 3.11.2009
2 Betonáž mostovek deformace měřeny pouze uprostřed 12.11.2009
3 Zatěžovací stav A 7.12.2009
4 Zatěžovací stav B 7.12.2009
5 Zatěžovací stav C 7.12.2009
6 Zatěžovací stav D 8.12.2009
7 Mezní zkouška 9.12.2009  

Tab.  5-5 Přehled provedených měření 

Po dokončení modelu byla provedena série zatěžovacích zkoušek pro tři polohy zatížení. 

Použitá schémata zatížení pro jednotlivé zatěžovací stavy jsou totožná se stavy použitými při 

statické analýze a jsou uvedeny na Obr.  5-29. Abychom byli schopni určit, jaký vliv může mít 

na výsledky případné pootočení opěry, bylo zatížení po celé délce mostovky (zatěžovací 

stav C) aplikováno i na obě lávky současně (zatěžovací stav D). Pro zatěžovací zkoušky bylo 

použito zatížení 4 kN*m-2 (odpovídá provoznímu zatížení chodci) aplikované na mostovku. 
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V následujících dvou kapitolách je dokumentováno vyhodnocení jednotlivých 

zatěžovacích zkoušek při zatížení 4 kN*m-2 a mezní zatěžovací zkoušky, které se přímo 

týkají pouze zakřiveného plochého oblouku. V rámci těchto kapitol je provedeno podrobné 

vyhodnocení měření deformací a jejich porovnání s teoretickým výpočtem pomocí výše 

popsaného výpočtového modelu. Vyhodnocení ostatních měřených veličin a jejich porovnání 

s výpočty tvoří přílohu C této disertační práce. 

24 −⋅= mkNq  

 Obr.  5-29 Zatěžovací stavy 

 

5.8.1 Zatěžovací zkoušky modelu p ři zatížení 4 kN*m -2 

Zatěžování lávek bylo realizováno pomocí betonových kvádrů kladených na mostovku 

(Obr.  5-30 - Obr.  5-33) prostřednictvím mostového jeřábu. Do přesné polohy byly usazovány 

pracovníkem, pohybujícím se přímo po zemi zkušebny, vždy z vnější strany lávky. Kvádry 

byly postupně kladeny nad konzoly tak, aby jejich osa byla totožná s osou konzoly. Důvodem 

byla snaha minimalizovat riziko prasknutí mostovky při mírném dynamickém rázu, 

způsobeném pokládáním kvádrů na mostovku jeřábem. Dynamické rázy dále způsobily 

mírný rozkmit záznamu měření jednotlivých veličin během zatěžování. Při dodržení tohoto 

schématu a při hmotnosti jednoho kvádru 57 kg o rozměrech 0,22×0,5×0,225 m tak byla 

zajištěna správná hodnota aplikovaného plošného zatížení 4 kN*m-2. Všechna závaží byla 

před usazením zvážena a jejich skutečná hmotnost zaznamenána (rozkmit hmotností okolo 

1 kg) a následně použita při statické analýze. Ukládání jednotlivých kvádrů probíhalo vždy od 

středu mostovky směrem k opěrám. Stáří betonu spřažené desky mostovky bylo v době 

počátku zatěžovací zkoušky 25 dní. 

Každý ze 7 zatěžovacích stavů sestával z těchto etap: 

1. zatížení konstrukce umístěním závaží na mostovku, 

2. působení zatížení po dobu T1 ≥ 20 minut, 

3. odtížení konstrukce sejmutím závaží z mostovky, 

4. pauza mezi zatěžovacími stavy po dobu T2 ≥ 20 minut. 
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Během zatěžovacích zkoušek byla měřena a zaznamenávána teplota vzduchu ve 

zkušebně. Zkoušky probíhaly při stálé teplotě cca 20 °C. Maximální zm ěřené změny teplot 

během jedné zatěžovací zkoušky byly menší než 1 °C. S ohledem na tu to malou hodnotu 

nebylo nutno provádět korekce naměřených hodnot o vliv změn teploty. 

  

Obr.  5-30 Zatěžovací stav A Obr.  5-31 Zatěžovací stav B 

  

Obr.  5-32 Zatěžovací stav C Obr.  5-33 Zatěžovací stav D 

Veškeré výsledky měření a výpočtů uvedené v této kapitole a v příloze C jsou vždy 

přírůstky napětí, deformací nebo vnitřních sil od daného zatěžovacího stavu. Hodnoty 

deformací, které dávají dobrou představu o globálním chování konstrukce a shodě 

matematického modelu s experimentem, byly vyhodnocovány uprostřed a ve čtvrtinách 

rozpětí. V grafech na Obr.  5-34 až Obr.  5-41 jsou uvedeny hodnoty změřených 

a vypočtených deformací pro jednotlivé zatěžovací stavy ZS A až ZS D. 

Při žádné ze zatěžovacích zkoušek nebyl zaznamenán významný nárůst deformací 

v čase po uložení veškerého zatížení. Deformace modelu byly sledovány vždy minimálně 20 

minut po ukončení zatěžování a odtížení konstrukce bylo zahájeno nejdříve po uplynutí této 

doby. Po zatížení a po odlehčení modelu byla vždy provedena vizuální kontrola povrchu 
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mostovky a kontrolován vznik trhlin v betonových prvcích. Po zatížení bylo vždy provedeno 

úplné odtížení modelu a během odtěžování byla měřena odezva konstrukce. 

Dále byla měřena a vyhodnocována napětí na povrchu ocelové trubky a betonové 

mostovky ve všech pěti řezech. Z nich byla následně dopočítávána hodnota normálových 

napětí jako průměr změřeného napětí na horním a spodním povrchu, za předpokladu 

lineárního rozdělení napětí po výšce. Měřena byla také změna normálové síly v laně 

prostřednictvím snímače umístěného pod napínanou kotvou. Porovnání měřených 

a vypočtených hodnot napětí na ocelové trubce, betonové mostovce a v laně je 

dokumentováno v příloze C. 

Z nepřesných výsledků, které byly naměřeny na snímačích osazených na mostovce 

u pravé opěry (TB17-TB18), se lze domnívat, že v této oblasti nedošlo ke kvalitnímu zalepení 

smršťovací trhliny v mostovce, vzniklé po ukončení ošetřování. Naštěstí se tato porucha 

neprojevila na globálním chování konstrukce a neměla vliv na ostatní naměřené výsledky. 

Větší nepřesnosti měření bylo dosaženo na snímači, umístěném na dolním povrchu ocelové 

trubky u levé opěry (T27), který měl z neznámých důvodů nastavenou desetkrát menší 

citlivost než zbylé snímače. Toto se projevilo „roztřepanou“ křivkou průběhu napětí, kterou 

lze ovšem bez problému použít pro další vyhodnocování. 

Během jednotlivých zatěžovacích zkoušek při zatížení 4 kN*m-2 nedošlo ke vzniku 

viditelných poruch na konstrukci modelu a aplikovaná zatížení konstrukce modelu byla 

bezpečně přenesena do základových bloků. Obavy z nefunkčnosti detailu napojení 

ocelových trubek do opěr se nepotvrdily a vizuální kontrolou nebyl zjištěn vznik trhlin 

v betonových opěrách. Všechny nosné prvky konstrukce modelu plnily bezchybně svou 

funkci. 

Stav Maximální deformace P10 Zbytková deformace P10 Podíl
[mm] [mm] [%]

ZS A -5,12 -0,143 2,8
ZS B -5,09 -0,102 2,0
ZS C -10,13 -0,455 4,5
ZS D -9,7 -0,121 1,2  

Tab.  5-6 Zbytkové deformace ocelové trubky naměřené  uprostřed rozpětí 

Stav Maximální deformace P9 Zbytková deformace P9 Podíl
[mm] [mm] [%]

ZS A -7,26 -0,286 3,9
ZS B -6,96 -0,136 2,0
ZS C -13,87 -0,581 4,2
ZS D -13,26 -0,165 1,2  

Tab.  5-7 Zbytkové deformace vnější hrany betonové mostovky naměřené uprostřed rozpětí 
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V Tab.  5-6 a Tab.  5-7 jsou uvedeny hodnoty zbytkových deformací změřených uprostřed 

rozpětí po úplném odtížení modelu. Zbytkové deformace umožňují posoudit pružnost 

chování konstrukce modelu. Z tabulek je zřejmé, že zbytkové deformace byly u všech čtyř 

zatěžovacích stavů malé. S ohledem na přesnost použité měřící metody tak lze konstatovat, 

že model se při úrovni zatížení 4 kN*m-2 choval pružně. 

ZS A - Porovnání m ěření a výpo čtu - ocelová trubka
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Obr.  5-34 ZS A – svislá deformace ocelové trubky 

ZS A - Porovnání m ěření a výpo čtu - vn ější hrana betonové mostovky
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Obr.  5-35 ZS A – svislá deformace vnějšího okraje betonové mostovky 
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ZS B - Porovnání m ěření a výpo čtu - ocelová trubka
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Obr.  5-36 ZS B – svislá deformace ocelové trubky 

 

ZS B - Porovnání m ěření a výpo čtu - vn ější hrana betonové mostovky
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Obr.  5-37 ZS B – svislá deformace vnějšího okraje betonové mostovky 
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ZS C - Porovnání m ěření a výpo čtu - ocelová trubka
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Obr.  5-38 ZS C – svislá deformace ocelové trubky 

 

ZS C - Porovnání m ěření a výpo čtu - vn ější hrana betonové mostovky
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Obr.  5-39 ZS C – svislá deformace vnějšího okraje betonové mostovky 
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ZS D - Porovnání m ěření a výpo čtu - ocelová trubka
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Obr.  5-40 ZS D – svislá deformace ocelové trubky 

 

ZS D - Porovnání m ěření a výpo čtu - vn ější hrana betonové mostovky
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Obr.  5-41 ZS D – svislá deformace vnějšího okraje betonové mostovky 
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Z výsledků uvedených výše a dále z přílohy C je zřejmé, že bylo dosaženo dobré shody 

experimentu s provedenými výpočty. 

Při hodnocení výsledků jednotlivých měření je třeba samozřejmě vzít v úvahu zvolené 

měřítko modelu, vliv nepřesností výroby jednotlivých prvků modelu a dosažitelnou přesnost 

při realizaci modelu. Veškeré provedené výpočty jsou bez vlivu výrobních imperfekcí. 
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Obr.  5-42 Porovnání vypočtených a změřených deformací na trubce 
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Obr.  5-43 Porovnání vypočtených a změřených deformací na vnější hraně mostovky 

Na Obr.  5-42 jsou vyneseny vypočtené a změřené deformace ocelové trubky uprostřed 

rozpětí od jednotlivých zatěžovacích stavů a na Obr.  5-43 je to stejné pro vnější okraj 

betonové mostovky uprostřed rozpětí. Pro každý zatěžovací stav je uvedena hodnota 

maximálního svislého posunu. Z těchto grafů a z Obr.  5-34 až Obr.  5-41 je patrné, že mezi 

změřenými a vypočtenými hodnotami deformací modelu bylo dosaženo velice dobré shody. 
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Maximální změřená deformace modelu byla menší než 1/400*L. Z toho je zřejmá vysoká 

tuhost konstrukce, porovnatelná s tuhostí tradičních lávek. 

 

5.8.2 Mezní zatěžovací zkouška 

Cílem mezní zatěžovací zkoušky bylo stanovit únosnost konstrukce, mechanismus 

porušení a získat data pro teoretický rozbor působení konstrukce v mezním stavu. 

Zatěžovací zkouška proběhla v prosinci 2009. 

Nejhorších účinků zatížení bylo na konstrukci dosaženo aplikací rovnoměrného zatížení 

po celé délce mostovky (ZS C, ZS D). Tohoto schématu bylo použito také při mezní 

zatěžovací zkoušce. Z důvodů stability muselo být zatížení aplikováno současně na obě 

lávky, což odpovídá zatěžovacímu schématu ZS D. 

  

Obr.  5-44 Mezní zkouška, položeny 3 řady válečků Obr.  5-45 Mezní zkouška, plně zatížený model 

Zkouška mezní únosnosti byla vykonána při stáří betonové desky mostovky 28 dní. 

Zkouška začala aplikováním betonových kvádrů, představujících spojité zatížení 4 kN*m-2, 

po celé délce obou mostů (viz ZS D) a zatížení se nechalo působit po dobu přibližně 20 

minut. Následně byly přitěžovány obě lávky sadami betonových válečků vždy v jedné řadě 

(Obr.  5-44) od středu směrem k opěrám. Betonové válečky o průměru 0,2 m a výšce 

0,275 m byly převzaty z předchozího modelu  [17]. Jejich hmotnost se pohybovala okolo 

17,5 kg. Celkem bylo na každou lávku aplikováno 5 řad válečků (Obr.  5-45), přičemž mezi 

pokládáním jednotlivých řad se nechalo zatížení působit přibližně 10 minut. Po aplikaci páté 

řady muselo být zatěžování ukončeno z důvodu nedostatku zatěžovacích prostředků. Na 

každou lávku bylo umístěno celkem 150 válečků. Celková hmotnost betonových kvádrů 

a válečků představovala zatížení o velikosti přibližně 10 kN*m-2, což odpovídá 2,5 násobku 

užitného zatížení. Toto zatížení bylo ponecháno na obou konstrukcích po dobu osmnácti 

hodin. Jelikož nedošlo k porušení konstrukce, následovalo postupné odtěžování lávek. 
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V průběhu pokládky 2. řady betonových válečků došlo na obou mostovkách k prasknutí 

jedné ze zalepených trhlin, což se projevilo znehodnocením výsledků poměrného přetvoření 

na mostovce. 

Během zkoušky byly automaticky zaznamenávány hodnoty deformací konstrukce ve 

všech bodech. Dále byla spojitě měřena napětí v ocelových trubkách a betonových 

mostovkách a změny sil v lanech. Poloha jednotlivých měřidel a jejich označení byly totožné 

se zatěžovacími zkouškami při zatížení 4 kN*m-2 a odpovídají odstavci  5.6. Výsledky 

dosažené pomocí odporových tenzometrů nalepených na betonové mostovce nejsou 

průkazné z důvodu prasknutí mostovky v průběhu přitěžování, čímž došlo k přerozdělení 

napětí v betonové mostovce. Jelikož hlavním nosným prvkem lávky je ocelová trubka, 

nemělo prasknutí mostovky téměř žádný vliv na globální chování konstrukce a výsledky 

získané z odporových tenzometrů umístěných na trubce lze použít k vyhodnocení napětí. 

Detailní kontrolu horního a spodního povrchu mostovky během zatěžování nebylo možno 

vzhledem k zajištění bezpečnosti pracovníků provádět. Dokumentace trhlin byla provedena 

až po dokončení zatěžování a poté po úplném odlehčení modelu. Během celé zkoušky byla 

měřena teplota vzduchu ve zkušební hale. Maximální změřený rozdíl teploty během zkoušky 

byl 0,5°C. Zm ěny teploty tedy výsledky zkoušky nijak významně neovlivnily. 

Časový pr ůběh svislých deformací p ři mezní zat ěžovací zkoušce
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Obr.  5-46 Časový průběh mezní zkoušky, záznam měření deformací 

Záznam průběhu mezní zkoušky je na Obr.  5-46. Téměř vodorovný průběh křivek 

představuje fázi mezi jednotlivými zatěžováními, šikmý průběh potom znázorňuje fázi 

zatěžování modelu. Usazování betonových kvádrů bylo prováděno střídavě na plochém 

oblouku a předpjatém pásu ve dvou fázích. Následovalo postupné přitěžování obou 

konstrukcí pomocí betonových válečků umístěných vždy v jedné řadě, která odpovídá 
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rovnoměrnému zatížení 1,2 kN*m-2. Větší časový úsek mezi zatížením lávek třetí a čtvrtou 

řadou válečků byl způsoben výskytem drobných trhlin na opěrách v oblasti vetknutí 

ocelových trubek. Z důvodu bezpečnosti pracovníků při osazování zatížení došlo k rychlé 

výpočetní kontrole porušeného místa. Jelikož výpočet prokázal dostatečnou bezpečnost 

a nedocházelo k dalšímu rozšiřování trhlin, zkouška mohla pokračovat. Celkem bylo na 

každou lávku uloženo 30 betonových kvádrů a 150 betonových válečků o celkové hmotnosti 

4,34 tun. Vzhledem k tomu, že bylo použito veškeré dostupné zatížení, a vzhledem 

k dosažené úrovni zatížení, která prokazuje vysokou únosnost studované konstrukce, byla 

zkouška ukončena. Fotografie zatíženého modelu po ukončení mezní zkoušky je na Obr. 

 5-45. 

Zatížení nezpůsobilo vznik zásadních poruch v nosné konstrukci modelu, které by 

znamenaly dosažení mezního stavu. Během zkoušky i po jejím ukončení plnily všechny 

nosné prvky konstrukce svou funkci a model by byl schopen přenášet další zatížení. 

Změřené deformace modelu a zdokumentované poruchy byly porovnány s výpočtem 

pomocí fyzikálně lineárního výpočtového modelu, který je popsaný v kapitole  5.7 a který byl 

použit pro analýzu zatěžovacích zkoušek na hladině zatížení 4 kN*m-2. Jedná se o fyzikálně 

lineární výpočet, který není schopen zohlednit vznik trhlin v betonu mostovky ani rozevírání 

spár již prasklé desky mostovky. 

Vypočtené a změřené deformace půdorysně zakřiveného plochého oblouku po ukončení 

mezní zkoušky jsou vyneseny na Obr.  5-47 a Obr.  5-48. Nebylo dosaženo stejné míry shody 

jako u předchozích zkoušek, přičemž změřené deformace jsou výrazně vyšší než vypočtené. 

Tyto rozdíly lze připisovat zejména překročení meze kluzu u ocelové trubky, čímž došlo 

k nárůstu přetvoření za současného poklesu napětí, tzv. zplastizování ocelové trubky. Tento 

jev nebylo možné postihnout provedeným fyzikálně lineárním výpočtem. 

 

Změřená změna normálové síly v laně (příloha C) je výrazně menší než hodnota určená 

fyzikálně lineárním výpočtem. To bylo způsobeno větší deformací ocelové trubky, která vedla 

ke snížení vzepětí lana v podélném směru čímž došlo ke zmenšení napětí v laně. 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že fyzikálně lineární výpočtový model není schopen 

dostatečně přesně vystihnout chování modelu při mezní zkoušce. Další směr výzkumu by 

proto měl směřovat k použití fyzikálně nelineárního výpočtu s použitím skutečného 

pracovního diagramu pro ocel. Použitý výpočtový model ovšem dokazuje velmi dobrou 

výstižnost postupu statické analýzy a výpočtového modelu z hlediska rozložení napjatosti na 

plochém oblouku při nižších úrovních zatížení (ZS A – ZS D). 

 

 



Lávky pro pěší tvořené plochým obloukem  Kapitola 5 

VUT-FAST, Ústav betonových a zděných konstrukcí  122 

Mezní zatížení - Porovnání m ěření a výpo čtu - ocelová trubka
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Obr.  5-47 Mezní zkouška – svislá deformace ocelové trubky 

 

Mezní zatížení - Porovnání m ěření a výpo čtu - vn ější hrana betonové mostovky
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Obr.  5-48 Mezní zkouška – svislá deformace vnějšího okraje betonové 
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5.9 Analýza mezní únosnosti 

Při zatěžovací zkoušce nebylo dosaženo mezní únosnosti modelu. Cílem provedených 

výpočtů bylo proto určit únosnost, mechanismus porušení konstrukce a definovat kritické 

prvky, a to u modelu i u reálné konstrukce. Při návrhu fyzikálního modelu a jeho realizaci 

bylo nutné přijmout několik kompromisů a zjednodušení (vetknutí slabě vyztužené mostovky, 

průřez lan a další), které mohou mít vliv na správnost vystižení mezního stavu studované 

konstrukce realizovaným modelem. Proto je třeba při analýze mezní únosnosti vzít v úvahu 

tyto rozdíly mezi reálnou konstrukcí a modelem v měřítku 1:6. Nejprve bude proveden rozbor 

mezní únosnosti vlastního modelu jako samostatné konstrukce a poté bude rozebráno 

působení reálné konstrukce. 

 

5.9.1 Mezní únosnost modelu 

Proveďme nejprve zjednodušený rozbor působení vlastního půdorysně zakřiveného 

plochého oblouku při postupném zvyšování svislého spojitého zatížení. Jak již bylo řečeno 

dříve, hlavním nosným prvkem celé konstrukce je ocelová trubka. Postupné přitěžování 

konstrukce se projevuje nárůstem ohybových momentů a normálových sil na trubce. Otázkou 

například je, zda dojde k oddělení mostovky od konzol a trubka ztratí stabilitu, nebo dojde 

k porušení průřezu trubek ohybovým momentem. 

Dalším kritickým místem konstrukce může být lano v zábradlí. Zvyšováním zatížení 

dochází ke zvětšování příčného sklonu konzol a to způsobuje prodloužení lana v půdoryse, 

který je spojený s nárůstem síly v laně. Tento nárůst je redukován svislou deformací ocelové 

trubky, která vede ke snížení vzepětí lana v podélném směru, čímž dochází k poklesu napětí 

v laně. Vzhledem k relativně velké průřezové ploše lana použitého na modelu je jeho 

únosnost velmi vysoká a neměla by rozhodovat o mezní únosnosti modelu. 

Se zvyšováním zatížení roste namáhání ocelových trubek a dalších prvků konstrukce. Je 

samozřejmé, že mezní zatížení je pro každý ze zatěžovacích stavů různé. Jak již bylo 

zmíněno dříve, chování konstrukce je podobné chování prostého nosníku, kdy nejhorších 

ohybových účinků dosáhneme při působení zatížení po celé délce. Proto výpočty 

dokumentované v této kapitole byly provedeny pro zatěžovací schéma ZS D. Výpočty byl 

potvrzen předpoklad, že mezní zatížení při tomto zatěžovacím schématu je nejmenší. 

Vzhledem k tomu, že příčné ohybové momenty na ocelové trubce jsou několikrát menší 

než podélné, největších napětí je dosaženo v horních a dolních vláknech ocelové trubky od 

normálové síly N a podélných ohybových momentů My. 

Cílem dalších výpočtů bylo přesněji popsat chování konstrukce při dalším zvyšování 

zatížení a odhadnout mezní únosnost realizovaného modelu. Vzhledem k tomu, že nebyl 

dostupný výpočetní nástroj, který by byl schopen přesněji zohlednit chování konstrukce 
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modelu v mezním stavu (působení mostovky po vzniku trhlin, únosnost průřezu ocelových 

trubek atd.), byly použity dva poměrně jednoduché výpočtové modely, které nejsou vždy 

zcela korektní z pohledu stavební mechaniky, avšak umožňují stanovit přibližné limity 

únosnosti konstrukce a její chování. 

 

MODEL 1 – betonová mostovka pouze jako zatížení kon zol 

První výpočtový model byl sestaven s ohledem na úvahu, že hlavními nosnými prvky, 

které rozhodují o únosnosti konstrukce, jsou ocelová trubka a lano v zábradlí. Výpočet byl 

proto proveden na modelu, ve kterém byla v mezním stavu použita pouze ocelová trubka 

včetně konzol a zábradlí a lano v zábradlí. Betonová mostovka nebyla v mezním stavu 

fyzicky modelována, její hmotnost byla doplněna spojitým zatížením aplikovaným na konzoly. 

Byl proveden výpočet pro stejné zatížení, jaké bylo aplikováno na konstrukci při mezní 

zkoušce (Obr.  5-45). Průběh normálových sil a ohybových momentů na trubce je na Obr. 

 5-49 a Obr.  5-50. 

  

Obr.  5-49 Model 1, trubka, N [N], 10 kN*m-2 Obr.  5-50 Model 1, trubka, My [Nm], 10 kN*m-2 

Geometricky nelineární výpočet probíhal postupným přitěžováním modelu. Nenastaly 

problémy s konvergencí řešení. Nedochází tedy ke ztrátě stability ocelové trubky při úplné 

absenci betonové mostovky, ani k jejímu porušení kombinací ohybového momentu 

a normálové síly. Ohybové namáhání trubky od zatížení z mezní zkoušky vypočtené pomocí 

modelu 1 je téměř totožné s momenty určenými výpočtovým modelem s použitím mostovky, 

který byl použit pro vyhodnocení zatěžovacích zkoušek při zatížení 4 kN*m-2 (viz kapitola 

 5.7). Z toho vyplývá, že absence betonové mostovky nemá výrazný vliv na únosnost ocelové 

trubky, potažmo celé konstrukce. Má ovšem výrazný vliv na stabilitu lávky, viz níže. 

 

Model 2 – mostovka u op ěr nepodep řena 

Druhý model vychází z předpokladu, že při prasknutí betonové mostovky v krajní části při 

mezním zatížení dojde k uvolnění relativně velkých příčných ohybových namáhání mostovky 
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u opěr. Mostovka je dále namáhána zejména příčnými ohybovými momenty, které vznikají 

postupným rozevíráním konzol při nárůstu zatížení. Dále také slouží jako stabilizační prvek. 

Vlastní nelineární výpočet byl opět rozdělen na navazující fáze, které zohledňují skutečný 

postup výstavby a model je zatěžován po přírůstcích (viz kapitola  5.7). Po aplikaci užitného 

zatížení 4 kN*m-2 (ZS D) došlo k odstranění podpor mostovky u opěr. Výpočet poté 

pokračuje postupným zvyšováním zatížení až do hodnoty použitého mezního zatížení 

10 kN*m-2. 

  

Obr.  5-51 Model 2, trubka, N [N], 10 kN*m-2 Obr.  5-52 Model 2, trubka, My [Nm], 10 kN*m-2 

Průběh normálových sil a ohybových momentů na trubce je na Obr.  5-51 a Obr.  5-52. 

Průběh ohybových momentů je téměř totožný s modelem 1, normálové síly se mírně liší 

v krajních oblastech. 

Cílem výpočtu bylo odhadnout mezní únosnost realizovaného modelu v měřítku 1:6 jako 

samostatné konstrukce. Při posuzování jednotlivých prvků modelu byly uvažovány 

charakteristické hodnoty pevností použitých materiálů. Pevnosti jednotlivých materiálů jsou 

uvedeny v Tab.  5-8. Pevnost betonu nebyla posuzována z důvodu neznalosti skutečné 

napjatosti betonu v průběhu mezní zkoušky a z důvodu minimálního podílu únosnosti 

mostovky na únosnosti celé konstrukce. 

Prvek Hodnota Charakteristická pevnost
fy / fu [MPa]

Trubka ocel mez kluzu 355
mez pevnosti 510

Konzoly ocel mez kluzu 355
mez pevnosti 510

Zábradlí ocel mez kluzu 355
mez pevnosti 510

Lano pevnost v tahu 1770
Kotevní závitové tyče pevnost v tahu 800  

Tab.  5-8 Pevnosti materiálů 
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Vlastní výpočet mezní únosnosti byl proveden postupným přitěžováním, během kterého 

bylo sledováno namáhání jednotlivých prvků konstrukce modelu, rozhodujících pro mezní 

únosnost modelu. Sledováno bylo: 

• Namáhání průřezu oblouku kombinací momentu a tlakové normálové síly. 

• Namáhání průřezu ocelových konzol a zábradlí. 

• Napětí v laně vedeném v zábradlí. 

• Napětí v kotevních závitových tyčích. 

• Stabilita celé konstrukce. 

 

Pro posouzení únosnosti průřezu ocelové trubky bylo napětí na trubce dopočítáváno 

z normálové síly a podélného ohybového momentu dle vztahu 

MPa510f
W

M

A

N
u

6,el

y

6,t

x =≤± . ( 5.39) 

Napětí na ocelových konzolách a zábradlí, včetně napětí v laně, bylo odečítáno přímo 

z použitého výpočtového modelu a porovnáváno s jejich únosností. 

Z reakcí získaných v patách oblouků byly dopočítávány síly v jednotlivých kotevních 

závitových tyčích a porovnávány s tahovou únosností jedné tyče 

Mb

6,zu
6,Rd,t

Af9,0
F

γ
⋅⋅

= . ( 5.40) 

 

Výpočtem bylo určeno, že jako první dochází ke ztrátě stability na modelu 1 při zatížení 

2
mez,1_elmod mkN5,12q −⋅= . 

Průběhy normálových sil a ohybových momentů na trubce od tohoto zatížení jsou 

uvedeny na Obr.  5-53 a Obr.  5-54. Při této hladině zatížení nedochází k překročení 

únosnosti žádného nosného prvku, ale nelineární výpočet přestává konvergovat. Jelikož 

i potrhaná mostovka je schopná se podílet na stabilitě celé konstrukce, není tento model 

dostatečně výstižný. 

Vyšší hladiny zatížení jsme schopni dosáhnout u modelu 2, kde při mezním zatížení 

2
mez,2_elmod mkN5,14q −⋅=  stále nedochází ke ztrátě stability, ale je vyčerpána únosnost 

ocelové trubky. Tento model, přestože není dokonale přesný z důvodu fyzikálně lineárního 

výpočtu, nejlépe vystihuje realizovanou konstrukci a určuje přibližnou hodnotu mezního 

zatížení. Průběhy normálových sil a ohybových momentů na trubce od tohoto zatížení jsou 

uvedeny na Obr.  5-55 a Obr.  5-56. 
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Obr.  5-53 Model 1, trubka, N [N], 12,5 kN*m-2 Obr.  5-54 Model 1, trubka, My [Nm], 12,5 kN*m-2 

  

Obr.  5-55 Model 2, trubka, N [N], 14,5 kN*m-2 Obr.  5-56 Model 2, trubka, My [Nm], 14,5 kN*m-2 

Cílem všech provedených zkoušek a výpočtů bylo zjistit a matematicky popsat skutečné 

chování konstrukce při zatěžování a působení konstrukce v mezním stavu. Práce se 

nezabývá ověřením spolehlivosti konstrukce tak, aby vyhověla požadavkům některé 

z platných návrhových norem. Nicméně vzhledem k experimentem prokázané hodnotě 

únosnosti a výpočtem určené mezní únosnosti modelu lze i bez provedení těchto výpočtů 

a se znalostí hodnot klimatických zatížení konstatovat, že únosnost navrženého 

konstrukčního systému je velmi vysoká a dostatečná. Na princip spolehlivostního výpočtu a 

návrh konstrukce v souladu s platnými normami pro zatížení a dimenzování by se měl 

zaměřit další výzkum v této oblasti. 

 

5.9.2 Mezní únosnost skute čné konstrukce 

Při návrhu fyzikálního modelu a jeho realizaci bylo nutné přijmout několik kompromisů, 

které ovlivňují shodu mezi působením skutečné konstrukce v mezním stavu a realizovaným 

modelem. Cílem této kapitoly je proto upozornit na některé rozdíly v mezní únosnosti 

zmenšeného modelu 1:6 a reálné konstrukce popsané v kapitole  4.2 nebo jiné reálné lávky 
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tvořené zakřiveným plochým obloukem z ní vycházející. Je zřejmé, že pro přesnější 

zhodnocení by musel být proveden podrobný návrh a statická analýza skutečné lávky včetně 

všech konstrukčních detailů, návrhu založení atd. Nicméně i bez tohoto návrhu jsou jisté 

rozdíly mezi skutečnou konstrukcí a realizovaným modelem v měřítku 1:6, na které je třeba 

upozornit. Jedná se o tyto rozdíly: 

 

a) Průřez ocelových trubek 

Průřez ocelové trubky byl předchozími výpočty určen jako kritický prvek definující 

únosnost konstrukce. Pro model v měřítku 1:6 byla z výrobních důvodů zvolena ocelová 

trubka 168/8 mm (byla použita trubka daného průměru s nejmenší tloušťkou, která byla 

v daný okamžik dostupná na trhu za přijatelnou cenu). Únosnost tohoto ocelového průřezu 

a tím také mezní únosnost fyzikálního modelu se ukázala jako velmi vysoká a takovýto návrh 

tak může být vlastně nehospodárný. Při návrhu reálné lávky je proto nutné zohlednit 

ekonomické hledisko a navrhnout takový průřez trubky, který zajistí při přiměřených 

výrobních nákladech odpovídající únosnost a spolehlivost konstrukce. Při návrhu reálné 

konstrukce popsané v kapitole  4.2 proto byla uvažována jiná tloušťka trubky uprostřed 

rozpětí a u opěr. Další možností je nahrazení trubky pětiúhelníkovým průřezem (Obr.  4-8) 

o stejné tuhosti průřezu v podélném směru. 

 

b) Betonová mostovka 

Hlavní rozdíl v působení mostovky použité na modelu od reálné konstrukce byl způsob 

uložení. U reálné konstrukce se předpokládá prosté podepření mostovky u opěr, díky čemuž 

zde nebudou vznikat velká napětí od příčných ohybových momentů. Napětí způsobené 

zejména příčnými ohybovými momenty od rozevírání konzol po zatížení a teploty potom 

budou vykryta vhodně navrženou betonářskou výztuží. Jelikož betonová mostovka měla ve 

zmenšeném měřítku tloušťku pouhých 25 mm, nebylo možné ji řádně vyztužit. Na 

zmenšeném modelu se navíc projevilo velké smršťování použitého betonu, které nebude 

dosahovat takových hodnot při použití běžného betonu u reálné konstrukce. 

 

c) Lano vedené v zábradlí 

Pro lano vedené v zábradlí modelu byly použity monostrandy průměru 15,7 mm. 

Maximální změřené celkové napětí v laně při mezní zkoušce bylo pouze 582 MPa. Z toho 

vyplývá, že tento prvek byl u modelu silně předimenzován a nebyl určující pro mezní 

únosnost. U skutečné konstrukce, kde musí být počet lan v kabelu navržen ekonomicky, tak 

může být předpjatý kabel kritickým průřezem. Jak bylo poznamenáno výše, záleží však na 

konkrétním návrhu. 
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6 POSOUZENÍ ČISTĚ BETONOVÉHO PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÉHO PLOCHÉHO 

OBLOUKU JAKO LÁVKY PRO P ĚŠÍ 

V kapitole  4 byl popsán zakřivený plochý oblouk, kde hlavním nosným prvkem je ocelová 

trubka. Výpočty včetně kontroly na zmenšeném modelu prokázaly proveditelnost a funkčnost 

tohoto nového typu konstrukce. 

V této kapitole je dále řešena otázka, zda lze tuhou ocelovou trubku nahradit betonovým 

průřezem. Ocelová trubka byla schopna přenášet velká tahová napětí, která v betonovém 

provedení musí přenést betonářská výztuž. Další možností je vhodné navržení předpětí, 

které v konstrukci vyvolá tlak. 

 

6.1 Souhrnný popis model ů 

Pro ověření použití betonového průřezu u půdorysně zakřiveného plochého oblouku jako 

lávky pro pěší bylo testováno několik variant. Všechny tyto varianty vycházejí 

z geometrického uspořádání popsaného v kapitole  4. 

Bylo uvažováno rozpětí lávky 45 m, vzepětí půdorysného oblouku 10 m. Z těchto 

parametrů vyplývá poloměr půdorysného zakřivení mostovky 30,313 m. Ve svislém směru je 

lávka tvaru paraboly 2º s maximálním podélným sklonem 8%. Hodnota vzepětí v polovině 

rozpětí je tudíž 0,9 m. Volná šířka lávky je 3 m. Konstrukce je oboustranně vetknutá. Byla 

použita stejná geometrie jako v kapitole  4, abychom byli schopni ověřit, zda lze nahradit 

ocelovou trubku čistě betonovým průřezem. Nebyla tedy hledána vhodná geometrie, ve které 

by šla lávka nadimenzovat. 

U všech variant byly použity stejné materiálové vlastnosti, postup výstavby a zatížení. 

Jelikož se jedná o betonový průřez, důležitou roli zde hrají účinky dotvarování a smršťování 

betonu. Z toho důvodu byly úlohy počítány v programu MIDAS Civil, který umožňuje 

provádět nelineární výpočty na prostorovém prutovém modelu společně s fázovanou 

výstavbou zohledňující časové chování konstrukce (dotvarování a smršťování betonu). 

 

6.1.1 Materiály 

Hlavní nosná konstrukce - tvo řená betonem C45/55 

Modul pružnosti:  E = 36,0 GPa 

Poissonův součinitel:  0,15 

Souč. teplotní roztažnosti: 1,2*10-5 K-1 

Objemová tíha:  26 kN*m-3 



Lávky pro pěší tvořené plochým obloukem  Kapitola 6 

VUT-FAST, Ústav betonových a zděných konstrukcí  130 

Pomocné ocelové p řípravky – z oceli S355 

Modul pružnosti:  E = 210,0 GPa 

Poissonův součinitel:  0,3 

Souč. teplotní roztažnosti: 1,2*10-5 K-1 

Objemová tíha:  78,5 kN*m-3 

 

Předpínací lana (kabel v zábradlí + soudržné p ředpětí) 

Modul pružnosti:  E = 195,0 GPa 

Poissonův součinitel:  0,3 

Souč. teplotní roztažnosti: 1,2*10-5 K-1 

Objemová tíha:  78,5 kN*m-3 

 

6.1.2 Dovolená namáhání 

Beton C45/55  – při omezeném předpětí 

Hlavní kombinace:  σmax= 2,3 MPa;  σmin= -18,9 MPa 

Celková kombinace: σmax= 3,5 MPa;  σmin= -21,7 MPa 

Betoná řská výztuž 

Hlavní kombinace:  σmax= 280 MPa 

Celková kombinace: σmax= 280*1,15 = 322 MPa 

 

6.1.3 Postup výstavby 

I. Vznik betonové konstrukce (stáří 5 dní) na skruži, zatížení vlastní tíhou. Délka fáze – 

23 dní. 

II. Předpětí centrálního průřezu soudržnými kabely (pokud jsou pro danou variantu 

uvažovány). Délka fáze - 3 dny. 

III. Oživení kabelu v zábradlí a jeho předepnutí na polovinu výsledné síly. Délka fáze – 1 den. 

IV. Odstranění skruže. Její namodelování slouží k určení skutečné napjatosti v konstrukci. 

Délka fáze – 10 dní. 

V. Finální dopnutí kabelu v zábradlí, z důvodu snahy o vyrovnání kroutících účinků od vlastní 

tíhy. Délka fáze – 1 den. 

VI. Časová fáze trvající 100 let, odpovídá konci životnosti konstrukce. Délka fáze – 365 dní. 

VII. Aplikace zatížení chodci na již zdeformovanou konstrukci. Délka fáze – 1 den. 

VIII. Aplikace teplotních účinků na konstrukci. Délka fáze – 1 den. 
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6.1.4 Zatížení spole čné pro všechny varianty 

Vlastní tíha konstrukce 

Vlastní tíha konstrukce je automaticky dopočítávána programem MIDAS Civil. 

 

Účinky dotvarování a smrš ťování 

Účinky dotvarování (Obr.  6-1) a smršťování (Obr.  6-2) automaticky počítá program 

MIDAS Civil, přičemž vychází z předpisu Ceb-Fib 1990. 

  

Obr.  6-1 Průběh koeficientu dotvarování v čase Obr.  6-2 Průběh koeficientu smršťování v čase 

 

Zatížení chodci 

Zatížení chodci bylo uvažováno normovou hodnotou 4 kN*m-2. Po vynásobení volnou 

šířkou 3 m dostáváme liniové zatížení 12 kN*m-1, které bylo aplikováno v ose chodníku. Jak 

již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, nejhorších účinků je dosaženo při zatížení chodci 

po celé délce lávky. 

 

Zatížení teplotou 

Konstrukce byla analyzována na rovnoměrnou i nerovnoměrnou změnu teploty. Teplotní 

součinitel délkové roztažnosti betonu a výztuže byl uvažován hodnotou 1,2×10-5 K-1. 

Konvenční základní teplota konstrukce je uvažována tf = 10 °C. Mezní teploty betonové 

nosné konstrukce byly uvažovány jako tmax = +35 °C a t min = -20 °C. Z toho vyplývá normová 

teplotní změna ∆tn jako: +25 °C (oteplení) 

-30 °C (ochlazení). 

V zatěžovacím stavu nerovnoměrné změny teploty byl uvažován lineární průběh teploty 

po výšce průřezu. Velikost teplotního gradientu je ±10°C. 
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Kombinace zatížení 

100let:  konstrukce na konci životnosti, včetně účinků dotvarování a smršťování, 

u předpjaté varianty zahrnuje také předpětí se ztrátami (fáze VI) 

HK:  hlavní kombinace, stálé zatížení společně s nahodilým zatížením chodci 

(fáze VII) 

CK:  celková kombinace, HK zvětšena o účinky teploty (fáze VIII) 

 

6.2 Lávka tvo řená železobetonovým pr ůřezem 

Zvolený příčný řez, který vychází z modelu popsaného v kapitole  4.2, můžeme vidět na 

Obr.  6-3. Štíhlá betonová mostovka vynášena ocelovými konzolami, vetknutými do ocelové 

trubky, je zde nahrazena náběhovanou mostovkou vetknutou do centrálního nosného 

průřezu. Centrální průřez je tvořen nepravidelnou lichoběžníkovou komorou s tloušťkou stěn 

300 mm. V zábradlí výšky 1,1 m nad horním okrajem mostovky je veden dvanáctilanový 

kabel, který slouží k vyrovnání kroutících účinků od vlastní tíhy. 

Obr.  6-3 Příčný řez lávky ze železobetonu 

Průřezové charakteristiky: 

A = 2,22614 m2

Asy = 1,46738 m2

Asz = 0,69060 m2

Ixx = 0,31387 m4

Iyy = 0,30559 m4

Izz = 3,07704 m4

Cyp = 1,764 m

Cym = 2,786 m

Czp = 0,964 m

Czm = 0,516 m  

Model je tvořen jedním prutem představujícím betonový průřez, na který je po konstantní 

vzdálenosti napojen pomocí tuhých prvků kabel v zábradlí. Kabelu je v místě napojení na 

tuhý prvek umožněn posun v podélném směru (zkrácení či prodloužení kabelu) a veškeré 

rotace. 

V případě oboustranného vetknutí lávky dochází ke vzniku velkých příčných ohybových 

namáhání v důsledku ochlazení konstrukce (Obr.  6-4 – modrá  křivka). Tyto momenty lze 

minimalizovat umožněním pootočení konstrukce kolem vertikální osy (rotace Rz). 

Rotace můžeme dosáhnout použitím 4 ložisek na každé opěře, přičemž jedno bude pevné 

a ostatní posuvná ve všech směrech. Další možností je aplikace vrubového kloubu ve 

vertikálním směru. Obě tato řešení by byla značně pracná a nákladná. 
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Na podélné momenty nemá tento zásah téměř žádný vliv. V případě umožnění pootočení 

v podélném směru by došlo k přesunu momentů z vetknutí do pole, čímž by se dimenzování 

značně zkomplikovalo. 
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Obr.  6-4 Porovnání příčných ohybových momentů Mz 

 

6.2.1 Vyhodnocení v programu BetPrur pro oboustrann ě vetknutý pr ůřez 

K vytvoření představy o použitelnosti navrženého průřezu byl tento testován v programu 

BetPrur  [3]. Profil výztuže byl zvolen Ø32 mm po vzdálenosti 75 mm (v praxi odpovídá 

zdvojenému profilu Ø32 mm po vzdálenosti 150 mm). 
 

 

ČSN 73 6206 
 
Průřezové Charakteristiky  
 
 A = 4,3735 
 xt = 0,4812 
 yt = 0,5281 
 Ixt = 0,6096 
 Iyt = 6,498 
 Fb = 2,2261 
 Fs = 0,143156 

 sb = 2,100 

 n = 15,000 
 nObrys = 14 
 nVyztuz = 178 
 nPředpětí = 0 
 nZS = 6 
 

 

Obr.  6-5 Posuzovaný průřez v programu BetPrur 
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Jedná se o extrémní vyztužení použitelné pouze ve speciálních případech. Návrh slouží 

pouze pro vytvoření představy o namáhání takovéto konstrukce. Na Obr.  6-5 můžeme vidět 

posuzovaný příčný řez včetně výztuže a průřezových charakteristik. 

Průřez byl posuzován ve vetknutí a uprostřed rozpětí na zatížení stálá ve stu letech a dále 

na hlavní a celkovou kombinaci zatížení. Dále prezentované výsledky se vztahují ke 

konstrukci oboustranně vetknuté. 

Největších napětí je dosaženo při CK ve vetknutí (Obr.  6-6, Obr.  6-7), kde napětí ve 

výztuži překračuje povolenou hodnotu o více než dvojnásobek. Dovolené namáhání ve 

výztuži je překročeno i od vlastní tíhy konstrukce.   

Zatěžovací Stav  5 : CK_vetknuti  
 N Mx My Ty 
 663,0 -16079,0 26769,0 0,0 
 

 

ČSN 73 6206 
Ideální pr ůřez 
Průřezové Charakteristiky  
 
 A = 3,1224 
 xt = 0,3307 
 yt = 0,4612 
 Ixt = 0,3679 
 Iyt = 4,11 
 Fb = 0,9751 
 Fs = 0,143156 
 
Natočení neutrálné osy 
 Alfa = 168,37224 
 
Vylou čený tah v betonu  
 

 

Obr.  6-6 Posouzení ve vetknutí při CK 

Rekapitulace výsledk ů 
     B E T O N    V Ý Z T U Ž  BETON 
 ZS Název Sigma bod Sigma bod Sigma bod Sigma bod Dostředný 
 1 100let_vetknuti 0,000 3 -18,388 1 473,718 72 -234,184 56 -0,374 
 2 100let_stred 0,000 1 -11,997 4 142,346 56 -159,381 72 -0,295 
 3 HK_vetknuti 0,000 3 -22,195 1 585,287 72 -281,996 56 -0,413 
 4 HK_stred 0,000 1 -13,659 4 159,300 56 -181,811 72 -0,346 
 5 CK_vetknuti 0,000 3 -29,652 2 707,013 72 -380,021 40 0,000 
 6 CK_stred 0,000 1 -17,526 4 308,115 40 -226,014 72 0,000  

Obr.  6-7 Rekapitulace výsledků 

Použitím náběhů lze napětí od vlastní tíhy snížit na hodnoty dovoleného namáhání, pro 

celkovou kombinaci však nikoliv. Dovolené namáhání ve výztuži je překročeno i v případě 

umožnění pootočení kolem vertikální osy. 

 

6.3 Lávka tvo řená předpjatým pr ůřezem 

V další části bylo usilováno o vykrytí velkých podélných ohybových namáhání, která 

vznikají zejména od vlastní tíhy konstrukce, pomocí předpínacích soudržných kabelů 

vedených v centrálním průřezu. Centrální průřez je lichoběžníkového tvaru s vylehčujícím 
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otvorem (Obr.  6-8), do kterého je vetknutá náběhovaná mostovka. Výška průřezu byla 

navržena v závislosti na dosažení potřebného vzepětí předpínacích kabelů v podélném 

směru (Obr.  6-9). 

Byly navrženy čtyři devatenáctilané kabely vedené v parabolickém oblouku druhého 

stupně se vzepětím f = 870 mm v polovině rozpětí. Kotevní napětí u všech kabelů bylo 

uvažováno hodnotou 1400 MPa a napínání probíhalo z obou stran. Ztráty byly počítány 

přímo programem MIDAS Civil, přičemž bylo uvažováno s koeficientem křivosti  µ = 0,2, 

součinitelem nezamýšlené úhlové změny k = 0,0025 m-1 a předpokládanou ztrátou pokluzem 

5 mm.  

 

 

Obr.  6-8 Příčný řez předpjatou lávkou v polovině rozpětí 

Průřezové charakteristiky: 

A = 2,39550 m2

Asy = 1,32336 m2

Asz = 0,97412 m2

Ixx = 0,24815 m4

Iyy = 0,67338 m4

Izz = 3,03022 m4

Cyp = 1,225 m

Cym = 2,825 m

Czp = 1,357 m

Czm = 0,643 m  

 

Obr.  6-9 Vedení soudržných kabelů v podélném směru 

Stejně jako v předešlé úloze je v zábradlí výšky 1,1 m nad horním okrajem mostovky 

veden dvanáctilanový kabel, který slouží k vyrovnání kroutících účinků od vlastní tíhy. 

Model je opět tvořen jedním prutem představujícím betonový průřez, na který je po 

konstantní vzdálenosti napojen pomocí tuhých prvků kabel v zábradlí. Kabelu je v místě 

napojení na tuhý prvek umožněn posun v podélném směru (zkrácení či prodloužení kabelu) 

a veškeré rotace. Soudržné předpětí je modelováno funkcí v programu MIDAS Civil a je 

vztaženo k prutu, představujícímu betonový průřez. 

Jak je patrné z Obr.  6-10, předpětím se podařilo velmi úspěšně vykrýt účinky vlastní tíhy 

a části nahodilého zatížení. 
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Obr.  6-10 Porovnání podélných ohybových momentů My 

Stejně jako u předešlé varianty nám teplota spolu s účinky smršťování způsobují značné 

příčné ohybové momenty v případě oboustranně vetknuté konstrukce. Zde jsou tyto účinky 

dále zvětšeny působením předpětí soudržných kabelů (Obr.  6-11 – modrá křivka). 
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Obr.  6-11 Porovnání příčných ohybových momentů Mz 

Tyto příčné ohybové momenty nám vyvolávají ve vnějších vláknech mostovky obrovská 

tahová (σt,max = 36,8 MPa ve vetknutí) nebo tlaková (σt,min = -24,3 MPa uprostřed rozpětí) 

napětí, která nejsme schopni přenést ani za pomoci betonářské výztuže za předpokladu, že 
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mostovku budeme uvažovat jako prostý železobetonový průřez a centrální průřez jako 

předpjatý. 

Možným řešením, jak snížit namáhání mostovky, je vetknutí pouze centrálního průřezu 

a mostovce umožnit posuny v horizontálním směru. Tohoto nejsme schopni dosáhnout na 

prutovém modelu, proto byl sestaven model s deskostěnovou mostovkou napojenou na 

prutový centrální průřez (Obr.  6-12). 

 

Obr.  6-12 Model s deskostěnovou mostovkou napojenou na prutový centrální průřez 

Napětí v mostovce opravdu poklesla na přijatelné hodnoty, ale zároveň došlo k přesunutí 

namáhání do centrálního průřezu, který se náhle stal nedimenzovatelným. 

Další úvahy vedly k aplikaci předpětí do mostovky, které by působilo proti nepříznivým 

vlivům teploty a předpětí v centrálním průřezu. Trasování kabelu je patrné z Obr.  6-13, kde 

kabel působí příznivě vzhledem k napřímené ose mostovky. Avšak v důsledku půdorysného 

zakřivení konstrukce tento kabel svými globálními radiálními účinky celkové působení ještě 

zhoršuje. Navíc by s použitím kabelu musela být mostovka posuzována jako předpjatý 

průřez. 

 

Obr.  6-13 Působení předpětí v mostovce 

Eliminovat příčné ohybové momenty jsme schopni umožněním pootočení kolem vertikální 

osy (rotace Rz), stejně jako u železobetonové varianty. Zde opět můžeme rotace dosáhnout 

použitím 4 ložisek na každé opěře, přičemž jedno bude pevné a ostatní posuvná ve všech 

směrech nebo aplikací vrubového kloubu ve vertikálním směru. 



Lávky pro pěší tvořené plochým obloukem  Kapitola 6 

VUT-FAST, Ústav betonových a zděných konstrukcí  138 

Na Obr.  6-14 můžeme vidět výrazný vliv umožnění pootočení kolem vertikální osy na 

pokles napětí ve vnějších vláknech mostovky. Průběhy napětí jsou přímoúměrné průběhům 

příčných ohybových momentů, které mají rozhodující vliv na vnější vlákna mostovky. 

Napětí ve vn ějších horních vláknech mostovky 
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Obr.  6-14 Porovnání napětí ve vnějších  horních vláknech mostovky 

Umožnění pootočení má příznivý vliv také na namáhání centrálního průřezu, který již 

splňuje požadavky dovoleného namáhání (Obr.  6-15). 

Napětí v dolních vláknech centrálního pr ůřezu
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Obr.  6-15 Porovnání napětí v dolních vláknech centrálního průřezu 
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6.4 Další testované varianty 

6.4.1 Lávka tvo řena předpjatým pr ůřezem a příčně ztužujícím pásem se vzp ěrami 

Jelikož provedení lávky tvořené předpjatým průřezem s umožněným pootočením by bylo 

velmi náročné a nákladné, další testovaná varianta se snaží redukovat příčné ohybové 

namáhání pomocí předpjatého pásu, který se prostřednictvím vzpěr opírá do lávky. 

Geometrie je patrná z Obr.  6-16 a Obr.  6-17. 

 

Obr.  6-16 Půdorys lávky tvořené předpjatým průřezem a příčně ztužujícím pasem se vzpěrami 

 

Obr.  6-17 Axonometrie lávky tvořené předpjatým průřezem a příčně ztužujícím pasem se vzpěrami 

Příčné ztužení má za následek výrazný pokles příčných ohybových momentů v poli, avšak 

ve vetknutí dochází k poklesu pouze o přibližně 20%. Ztužení dále způsobuje nárůst tahové 

osové síly a zvětšení podélných ohybových momentů, proto se tahle varianta jeví jako 

nevhodná. 

 

6.4.2 Lávka tvo řená štíhlou deskou vynášenou vn ějším p ředpjatým kabelem 

Další varianta vychází ze studie plochého oblouku, provedené v kapitole  2, kde se jako 

nejlepší varianta jevila štíhlá betonová deska vynášená vnějším předpjatým kabelem 

prostřednictvím vzpěr. 

U přímé varianty působil předpjatý kabel na mostovku pouze vertikálními silami, které 

vyrovnávaly vlastní tíhu konstrukce. U zakřivené varianty kabel působí také horizontálními 

silami, které v důsledku malého vzepětí kabelu mají několikanásobně větší hodnotu než 

vertikální (Obr.  6-18). 
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Vertikální složky předpětí slouží stejně jako u přímé varianty k vyrovnání vlastní tíhy. 

Lepšího působení vertikální složky předpětí v kroucení proti vlastní tíze můžeme dosáhnout 

horizontálním posunem kabelu k vnějšímu okraji lávky,čímž zvětšíme rameno působící síly 

(Obr.  6-19). 

  

Obr.  6-18 Kabel v ose mostovky Obr.  6-19 Posun kabelu k vnějšímu okraji 

Výsledná konstrukce by potom mohla vypadat jako na Obr.  6-20 a Obr.  6-21. Po 

konstantní vzdálenosti je kabel s mostovkou spojen čtyřmi vzpěrami, které uskutečňují silový 

přenos. 

 

Obr.  6-20 Půdorys lávky vynášené předpjatým kabelem prostřednictvím vzpěr 

 

Obr.  6-21 Axonometrie lávky vynášené předpjatým kabelem prostřednictvím vzpěr 

Uváděná varianta představovala nejlepší výsledky od vlastní tíhy, přesto nebyla schopna 

přenést nahodilé zatížení chodci (nelineární výpočty nekonvergovaly). Horizontální složka 

předpětí, která je výrazně větší než vertikální, nám konstrukci kroutí společně s vlastní tíhou, 

což má za následek nestabilitu celé konstrukce při zvětšených zatíženích. 
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7 ZÁVĚRY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Lávky tvořené plochým obloukem se s výhodou navrhují tam, kde je potřeba dosáhnout 

maximálního dopravního prostoru pod lávkou. Dalším kritériem návrhu může být jejich 

estetická stránka. Lze navrhnout celou řadu lávek o různých rozpětích, přičemž mohou být 

použity různé postupy výstavby a materiály hlavních nosných prvků. Každá z těchto 

konstrukcí má svá specifika, která je třeba podrobně analyzovat. 

Pozornost této disertační práce byla zaměřena na možnosti použití přímého plochého 

oblouku jako lávky pro pěší o velkém rozpětí, na kterém bylo odvozeno působení plochého 

oblouku v závislosti na jeho tuhosti. Získané poznatky byly dále využity při návrhu unikátní 

lávky pro pěší tvořené půdorysně zakřiveným plochým obloukem. 

 

Čtyři hlavní cíle, kterým byly věnovány jednotlivé kapitoly disertační práce, byly tyto: 

1. Vypracování studie chování a možnosti použití plochého oblouku jako lávky pro pěší 

o velkých rozpětích. 

2. Návrh a statická analýza moderní lávky pro pěší tvořené půdorysně zakřiveným 

plochým obloukem. 

3. Experimentální ověření navržené mostní konstrukce a postupu statické analýzy. 

4. Možnost náhrady ocelových komponent u půdorysně zakřivené lávky železobetonem 

nebo předpjatým betonem. 

 

1. Vypracování studie chování a možnosti použití pl ochého oblouku jako lávky pro 

pěší o velkých rozp ětích 

Pro pochopení statického působení plochého oblouku byla vypracována studie zabývající 

se návrhem plochého oblouku jako lávky pro pěší o velkém rozpětí a vlivu tuhosti na jejím 

vzepětí. Pro matematické modelování byl použit MKP systém ANSYS. 

Bylo prokázáno, že k návrhu čistě betonového plochého oblouku je nezbytná obrovská 

ohybová tuhost, čehož lze dosáhnout pouze pomocí masivního průřezu. Takovéto 

konstrukce jsou potom velmi finančně náročné a značně neestetické.  

Z testovaných variant se nejlépe jevila lávka tvořená plochým obloukem, který byl 

vynášen vnějším předpjatým kabelem situovaným pod mostovkou prostřednictvím ocelových 

vzpěr. Jednalo se o podobný princip jako u předpjatého pásu, kde tahy jsou přenášeny 

prostřednictvím předpínacích kabelů a betonová mostovka je tlačená. 

Poznatky získané v této kapitole byly dále použity při návrhu půdorysně zakřiveného 

plochého oblouku, kde k přenosu velkých ohybových momentů byla navržena ocelová 

trubka. 
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2. Návrh a statická analýza moderní lávky pro p ěší tvo řené půdorysn ě zakřiveným 

plochým obloukem 

Při návrhu půdorysně zakřiveného plochého oblouku jako lávky pro pěší bylo testováno 

hned několik variant s rozdílným rozpětím a půdorysným vzepětím oblouku. Z testovaných 

variant byla následně vybrána lávka o rozpětí 45 m a půdorysném vzepětí oblouku 10 m, 

která se jevila nejlépe a dále byla detailně analyzována. 

Průřez této unikátní konstrukce je tvořen betonovou deskou, která je prostřednictvím 

ocelových konzol na vnitřní straně ztužena ocelovou trubkou s odstupňovanou tloušťkou 

stěny. 

V rámci práce bylo dále prezentováno posouzení lávky na statické i dynamické účinky 

zatížení, kde konstrukce prokázala svoji vysokou odolnost. Při návrhu postupu statické 

analýzy bylo přijato několik zjednodušení a předpokladů o statickém působení studované 

konstrukce. Proto bylo rozhodnuto ověřit teoretické výpočty na zmenšeném modelu skutečné 

konstrukce v měřítku 1:6. 

 

3. Experimentální ov ěření navržené mostní konstrukce a postupu statické a nalýzy  

V rámci práce byla stručně rozebrána problematika modelové podobnosti skutečné 

konstrukce a jejího zmenšeného modelu v daném měřítku. Pro návrh realizovaného modelu 

byl použit postup vycházející z přímé fyzikální podobnosti mezi skutečnou konstrukcí 

a modelem. Základními předpoklady a vlastnostmi této modelové podobnosti je použití 

stejných materiálů na modelu a na skutečné konstrukci a zajištění rovnosti napětí na 

zmenšeném modelu a skutečné konstrukci od vlastní tíhy i od aplikovaných zatížení. V práci 

byl dále dokumentován návrh geometrie modelu v měřítku 1:6, konstrukční řešení 

jednotlivých detailů a postup montáže modelu. Odpovídající pozornost byla věnována také 

návrhu materiálů použitých při výrobě modelu a technologii jejich aplikace v konstrukci. 

Lze konstatovat, že realizovaný fyzikální model prokázal správnost a bezpečnost návrhu 

studované lávky pro pěší a výstižnost statické analýzy. Za důležitý výsledek je nutno 

považovat již samotnou úspěšnou realizaci modelu, během níž byl ověřen navržený postup 

výstavby a konstrukční řešení. Model se během výstavby choval podle teoretických 

předpokladů. Provedené zatěžovací zkoušky při zatížení 4 kN*m-2 a mezní zatěžovací 

zkouška prokázaly vysokou únosnost a tuhost vyvinuté konstrukce. Měření na modelu 

během zatěžovacích zkoušek a jejich porovnání s teoretickými výpočty prokázaly výstižnost 

výpočtového modelu a potvrdily předpoklady o působení konstrukce přijaté při návrhu 

postupu statické analýzy. Použitý postup statické analýzy a výpočtový model lze beze zbytku 

použít pro analýzu provozních stavů konstrukce, kdy nedochází ke vzniku trhlin a obecně 

k fyzikálně nelineárnímu chování konstrukce. 



Lávky pro pěší tvořené plochým obloukem  Kapitola 7 

VUT-FAST, Ústav betonových a zděných konstrukcí  143 

Mezní zatěžovací zkouška potvrdila vysokou odolnost studované lávky vůči působícímu 

zatížení, i když skutečnou mezní únosnost modelu se nepodařilo experimentem zjistit. 

Výpočtovým modelem zohledňujícím působení potrhané mostovky po vyčerpání její 

únosnosti bylo určeno mezní zatížení modelu 14,5 kN*m-2. Rozborem mezní únosnosti bylo 

zjištěno, že kritickým prvkem je průřez ocelové trubky, a že nedochází ke ztrátě stability 

lávky. 

Získané výsledky a zkušenosti z realizace modelu tvoří základ pro budoucí návrh 

konstrukce v inženýrské praxi a při stavbě modelu byly také získány cenné zkušenosti 

využitelné při realizaci reálné lávky pro pěší. Provedený experiment přispěl k hlubšímu 

pochopení lávek tvořených půdorysně zakřiveným plochým obloukem a umožní návrh 

hospodárnějších a spolehlivějších konstrukcí. 

 

4. Náhrada ocelových komponent u p ůdorysn ě zakřivené lávky železobetonem 

Poslední část této disertační práce se zabývala možností náhrady ocelových komponent 

u půdorysně zakřiveného plochého oblouku betonem. Z několika testovaných variant se 

ukázala jako realizovatelná pouze varianta z předpjatého betonu a její návrh je umožněn jen 

za cenu náročných okrajových podmínek (čtyři ložiska nebo svislý vrubový kloub). 

Z této studie je zřejmé, že využití betonu u lávek tvořených půdorysně zakřiveným 

plochým obloukem je přísně limitováno jejich rozpětím. Při větších rozpětích je vhodnější 

použít jako hlavní nosný prvek ocel, která je schopna přenášet velká ohybová namáhání. 

 

Předkládaná disertační práce byla zaměřena na předem úzce vymezený okruh témat 

týkajících se návrhu a analýzy lávek tvořených plochým obloukem. Během řešení hlavních 

cílů práce vyplynuly některé problémy a otázky, které nebyly uspokojivě dořešeny. Autor 

práce by chtěl proto doporučit hlavní témata, na které by se měl zaměřit budoucí výzkum. 

Z hlediska využitelnosti studovaných konstrukcí v inženýrské praxi bude nutné navrhnout 

způsob ověření spolehlivosti konstrukce tak, aby vyhověla požadavkům platných návrhových 

norem. Vzhledem k podstatě statického působení a principu návrhu však nelze například do 

statického výpočtu vstupovat s vlastní tíhou přenásobenou součinitelem zatížení, a nelze tak 

bez dalších úprav použít metodu dílčích součinitelů spolehlivosti, která je součástí platných 

českých norem a eurokódů. Tímto směrem by měl být proto zaměřen další výzkum v této 

oblasti. 

Dalším aspektem návrhu studovaných konstrukcí, který nebyl dosud uspokojivě řešen, je 

otázka vlivu dlouhodobých objemových změn betonu (dotvarování a smršťování) na 

přerozdělení vnitřních sil v konstrukci. V současné době již jsou dostupné softwarové 

nástroje pro analýzu dotvarování a smršťování na prutových konstrukcích (např. MKP 

systém MIDAS), které umožní provedení parametrických studií pro stanovení vlivu 
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objemových změn na namáhání konstrukcí při geometricky nelineárním výpočtu. Tento 

program byl využit při posuzování půdorysně zakřivených lávek z betonu, kde objemové 

změny hrají výraznou roli. V případě spřaženého ocelobetonového průřezu se štíhlou 

mostovkou nemají objemové změny takový význam, přesto se podílejí na působení 

jednotlivých prvků konstrukce. Na základě přepočtu lávky s vlivem dotvarování a smršťování 

by mělo dojít k případné optimalizaci příčného řezu. 

Dále by měl být výzkum samozřejmě zaměřen na rozšíření využití lávek pro pěší 

tvořených půdorysně zakřiveným plochým obloukem a na studium dalších konstrukčních 

uspořádání, která by oslovila odbornou veřejnost, a vedla tak k realizaci této nesporně 

zajímavé a netradiční konstrukce. Pro nové geometrie lávek bude vždy nutné zvolit vhodnou 

míru předpětí kabelu v zábradlí a definovat řešení počátečního stavu s nulovou deformací 

příčného řezu od vlastní tíhy. Současně s tím by také mělo být dál rozpracováváno 

konstrukční řešení tak, aby se optimalizovaly náklady na stavbu těchto lávek. 
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