
 

 

 



 

 

 

 

Studijní program  N3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční 

formou studia  

Studijní obor  3607T009 Konstrukce a dopravní stavby  

Pracoviště  Ústav betonových a zděných konstrukcí  

 

Student  Bc. Marek Velešík  

Název  Obloukový most přes údolí  

Vedoucí práce  Ing. Radim Nečas, Ph.D.  

Datum zadání  31. 3. 2019  

Datum odevzdání  10. 1. 2020  

V Brně dne 31. 3. 2019  

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



 

 

Podklady: 

Situace, příčný a podélný řez, geotechnické poměry. 

Základní normy: 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. 

ČSN 73 6214 Navrhování betonových mostních konstrukcí. 

ČSN EN 1990 včetně změny A1: Zásady navrhování konstrukcí. 

ČSN EN 1991-2: Zatížení mostů dopravou. 

ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 

stavby. 

ČSN EN 1992-2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady. 

Literatura doporučená vedoucím diplomové práce.  

Pro zadaný problém navrhněte dvě až tři varianty řešení a zhodnoťte je. 

Ve výběru varianty se zaměřte na obloukovou konstrukci překlenující údolí. 

Podrobný návrh nosné konstrukce vybrané varianty mostu proveďte podle mezních stavů včetně 

zohlednění vlivu výstavby mostu na jeho návrh. 

Ostatní úpravy provádějte podle pokynů vedoucího diplomové práce. 

Požadované výstupy: 

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

Přílohy textové části: 

P1. Použité podklady a varianty řešení 

P2. Výkresy (přehledné, podrobné a detaily v rozsahu určeném vedoucím diplomové práce) 

P3. Stavební postup a vizualizace 

P4. Statický výpočet (v rozsahu určeném vedoucím diplomové práce) 

Diplomová práce bude odevzdána v listinné a elektronické formě a pro ÚBZK 1x na CD.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

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

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

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP).  

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

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

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást 

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

 
Ing. Radim Nečas, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hlavním předmětem řešení této diplomové práce je návrh a posouzení mostní konstrukce tvořené 

předpjatým pásem podpíraným ocelovým obloukem.  Byly vypracovány tři varianty přemosťující 

řešené území, z nichž varianta tvořená mezilehlou mostovkou podpíranou obloukem prostřednictvím 

závěsů, byla vybrána k podrobnějšímu zpracování. Součástí této práce bylo nalezení ideálního tvaru 

oblouku. Pro analýzu konstrukce byl vytvořen prutový model v softwaru Ansys Mechanical se 

zohledněním fází výstavby. Správnost modelu byla ověřena sekundárním výpočtovým modelem 

vytvořeným v softwaru Midas Civil. Pro posouzení konstrukce v příčném směru byl vytvořen 

deskostěnový model v softwaru Midas Civil. Konstrukce byla posouzena z hlediska mezního stavu 

použitelnosti a únosnosti dle současně platných norem. Součástí práce je i dynamická analýza. 

Lávka pro pěší, předpjatý pás, oblouková konstrukce, Ansys Mechanical, Midas Civil, ideální tvar 

oblouku, samokotvený systém, montážní stav, výchozí stav, mezní stav použitelnosti, mezní stav 

únosnosti, modální analýza, harmonická odezva. 

The main focus of this master thesis is the design and assessments of the bridge structure consist of 

a stress ribbon supported by a steel arch. Three preliminary studies of pedestrian bridges above the 

valley were created and the one with semi-through deck supported by arch through cables was 

chosen to detail processing. This thesis includes a chapter, which deals with finding the ideal shape 

of arch. The computational beam model for the analysis of the structure was created in software 

Ansys Mechanical including the construction stages. The correctness of the computational model 

was verified by the secondary model created in the software Midas Civil. For evaluation of the 

structure in crosswise direction was created slab model in software Midas Civil. The structure was 

evaluated considering the ultimate serviceability state and ultimate limit state according to currently 

valid standards. The thesis also includes dynamic analysis. 

Pedestrian bridge, stress ribbon, arch, Ansys Mechanical, Midas Civil, ideal shape of the arch, self-

anchored system, construction stage, initial stage, ultimate limit state, ultimate serviceability state, 

modal analysis, harmonic response.  
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Náplní této diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce lávky nad zadaným 

terénem. V závislosti na terénu byly zpracovány tři varianty přemostění, které byly zhodnoceny a 

pro další analýzu byla vybrána pouze jedna z nich. Stěžejní částí této diplomové práce bylo 

nalezení ideální geometrie zvolené konstrukce, tvořené předpjatým pásem podpíraným ocelovým 

obloukem.  

Pro podrobnou analýzu konstrukce byly vytvořeny numerické modely v programech 

Ansys Mechanical APDL 19.2 a Midas Civil 2020. Následné posouzení konstrukce bylo provedeno 

v souladu se současně platnými evropskými normami. Statický výpočet postihuje montážní stav, 

výchozí stav a samotné fungování konstrukce v průběhu její životnosti z hlediska mezního stavu 

použitelnosti a mezního stavu únosnosti. Součástí této diplomové práce je i dynamická analýza 

konstrukce. Na základě statického výpočtu a nalezení ideální geometrie byly vyhotoveny výkresy 

v rozsahu odpovídajícím zadání diplomové práce. 

Cílem této diplomové práce bylo zejména pochopení principů fungování statiky řešené 

konstrukce a nabytí širších znalostí v prostředí výpočetních softwarů Ansys Mechanical APDL 19.2 

a Midas Civil 2020. 
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Za účelem návrhu přemostění přes údolí dle podkladu uvedeného v příloze P1.1 Podklad 

přemosťovaného území, byly navrhnuty tři varianty konstrukcí, jež jsou podporovány nebo 

zavěšeny na kabely. Z těchto variant byla následně jedna varianta vybrána k dalšímu zpracování.  

 

 

Obr. 1 Podélný řez přemosťovaným územím 

 

 

Obr. 2 Půdorys přemosťovaného území 
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První zpracovanou variantou pro návrh lávky je konstrukce zavěšená. Tato konstrukce je 

tvořena mostovkou, která je podpírána přímými kabely, jež jsou kotveny v ní a v pylonu. Svislý, 

ocelový pilíř, výšky 44,990 m, rozděluje konstrukci lávky na dvě pole o rozpětích 99,200 m a 

32,700 m. Pilíř je založen na základovém pásu nad skupinou vrtaných pilot. Maximální sklon 

mostovky je v jejich krajních částech a dosahuje hodnoty 8 %. Uspořádání závěsů je vzhledem 

ke konstrukční i statické efektivnosti voleno semi-radiální. Mostovka je tvořena prefabrikovanými 

segmenty, které jsou zavěšeny ve dvou skloněných rovinách, což je výhodou v důsledku toho, že 

konstrukce nekmitá v čistých příčných tvarech, a tím je snížena pravděpodobnost rozkmitání lávky 

při pohybu chodců, či zatížení větrem. 

 
Obr. 3 Příčný řez varianty I 

 
Obr. 4 Podélný řez varianty I 
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Druhou zpracovanou variantou je visutá konstrukce. Lávka v této variantě je tvořena 

mostovkou podpíranou závěsy, jež jsou vynášeny visutým kabelem. Konstrukce má dvě krátká 

krajní pole o rozpětí 18,00 m a jedno dlouhé střední pole o rozpětí 110,00 m. Visutý kabel je 

podpírán dvěma, v podélném směru mírně skloněnými pylony a je zakotven do plošného základu 

nad skupinou mikropilot, jež zachytávají výraznou horizontální sílu z visutého kabelu. Tento 

systém kotvení do podloží má výhodu při montáži, kdy mostovka může být montována nezávisle 

na terénu pod mostem. Betonové pilíře jsou v příčném směru skloněny směrem ven a mají tudíž 

tvar písmene V. Stejně jako ve variantě I jsou založeny na vrtaných pilotách. 

 

Obr. 5 Příčný řez varianty II 

 

Obr. 6 Podélný řez varianty II 
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Třetí variantou je konstrukce předpjatého pásu podpíraného obloukem. Mezilehlá 

mostovka je vynášena v krajních, konvexních částech radiálními silami předpínacích kabelů a ve 

střední, konkávní části je podpírána závěsy. Samokotvený systém zajišťuje přenesení obloukové 

síly pomocí betonové vzpěry do místa kotvení nosných kabelů, což umožňuje návrh založení 

převážně na svislé účinky. Samotný nosný systém je tvořen ocelovým obloukem o rozpětí 113 m, 

předpjatým pásem, tvořeným prefabrikovanými segmenty, které jsou následně zmonolitněny a 

betonovou vzpěrou spojující tyto dva konstrukční celky. 

 

Obr. 7 Příčný řez varianty III 

 

 

Obr. 8 Podélný řez varianty III 
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Všechny tři varianty splňují požadavek na přemostění údolí. Při následném vyhodnocení 

vhodnosti variant je nutno přihlížet nejen k statickým, ale také k ekonomickým a estetickým 

kvalitám, jednotlivých návrhů.  

Varianta číslo jedna tvořena zavěšenou konstrukcí, má velmi nízkou konstrukční výšku 

mostovky, a proto působí velmi elegantně, avšak na úkor toho je nutno volit velkou výšku pylonu, 

jež nezapadá do mírného rázu řešeného území. 

Varianta číslo dva tvořena visutou konstrukcí má oproti variantě jedna výrazně nižší výšku 

pylonu a zapadá do krajiny výborně. Avšak ze statického hlediska vyžaduje zachycení výrazné 

vodorovné síly, k čemuž je zapotřebí finančně nákladnější založení a kotevní bloky. 

Varianta číslo tři tvořená předpjatým pásem podpíraným obloukem zapadá skvěle do 

řešené krajiny a má dle autora práce výrazné estetické kvality. V důsledku toho, že se jedná o 

samokotvený systém není navíc třeba volit složité a nákladné zakládání. 

Na základě zhodnocení zmíněných výhod a nevýhod jednotlivých konstrukcí byla jako 

výsledná varianta pro další zpracování zvolena varianta číslo 3. 

 

 

Obr. 9 Srovnání variant přemostění 
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Konstrukce lávky je tvořena dvěma, vně skloněnými ocelovými oblouky, na něž je 

zavěšena štíhlá mostovka, tvořena předpjatým pásem z prefabrikovaných betonových segmentů. 

Oblouky konstantního průřezu jsou ploché s poměrně velkou smělostí (L2 / f) tak, aby co nejméně 

narušovaly ráz okolní mírné krajiny. Současně je vzepětí oblouku voleno tak, aby se vrchol oblouku 

ve střední části lávky nacházel nad hlavami chodců a umožnil tak volný výhled po okolní krajině. 

V místě inflexního bodu nivelety mostovky se nachází ocelový příčník, připojený na ocelové 

oblouky, jež podpírá prostřednictvím elastomerových ložisek mostovku. 

Opěry podpírající mostovku v krajních částech a podpěry v patách oblouku jsou na 

hlubinném založení tvořeném vrtanými pilotami  900 mm. Mezi podpěrou a opěrou se nachází 

betonová vzpěra, přes niž dochází k přenosu horizontálních sil mezi obloukem a mostovkou. 

Betonáž krajních opěr a vnitřních podpěr bude provedena na podkladním betonu C12/15 tloušťky 

200 mm. 

Celková délka mostovky je 135,00 m a volná šířka mezi zábradlími je rovna 4,00 m. 

Maximální podélný sklon lávky se nachází v inflexním bodě mezi konkávní a konvexní částí 

předpjatého pásu a dosahuje hodnoty smax = 8,33 % a respektuje tudíž maximální dovolenou 

hodnotu pro lávky pro chodce (8,33 %). V polovině rozpětí je sklon roven 0,00 % a v krajních 

částech je kvůli odvodnění roven minimálnímu dovolenému podélnému 0,50 %. Příčný sklon 

mostovky je roven 2,00 %. 

Mostovka je tvořena prefabrikovanými betonovými segmenty s konstantní šířkou 5,350 

m. V místě napojení na krajní opěry je tloušťka mostovky zvýšena prostřednictvím náběhů. 

Segmenty mají délku 3,00 m a v místě kontaktu se sousedními segmenty jsou ztuženy betonovými 

příčníky, v nichž se nachází otvory pro průchod nesoudržných montážních lan. V krajních 

betonových trámech segmentu mostovky jsou navrženy otvory pro vedení soudržných finálních 

lan.  

V konstrukci se nacházejí tyto druhy segmentů:  

▪ základní tvar segment vytvářející mostovku v konvexní i konkávní části 
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Obr. 10 Tvar segmentu v konvexní a konkávní části 

▪ segment s náběhem do plného průřezu v místě podepření na příčník 

 

Obr. 11 Tvar segmentu v místě příčníku 

Finální i montážní lana jsou navržena jako monostrandy v chráničkách z HDPE obalu. 

Montážní lana jsou navržena jako nesoudržná. Finální lana jsou navržena jako soudržná. Napínání 

předpínacích lan bude prováděno z obou stran pomocí napínacího zařízení ZPE 19 pro montážní 

lana a ZPE 460/3 pro finální lana. Montážní i finální lana budou zakotvena pomocí aktivních kotev 

VSL typu GC. Montážní lana jsou tvořena předpínací výztuží Y1860S7-15.3 a typem kabelu 6-12 (4 

x12 celkem 48 lan a kanálku = 80 mm). Finální lana jsou tvořena předpínací výztuží Y1860S7-15.7 a 

typem kabelu 6-22 (2 x 22 celkem 44 lan a kanálku = 110 mm). Jako systém závěsů je navrhnut 

Maccalloy S460 táhla z nerezové oceli (2 x 26 celkem 52 ks). 

Horní povrch segmentu bude po zmonolitnění mostovky opatřen přímo pochůznou 

hydroizolační stěrkou tloušťky 10 mm. Pro odvodnění by nebyl dostačující pouze podélný a příčný 

sklon lávky, a tudíž by bylo třeba navrhnout síť odvodňovacích zařízení situovaných u obrubníků, 

ale vzhledem k rozsahu práce nebude odvodnění dále řešeno. Zábradlí je tvořeno sloupky, 

umístěnými po 1,50 m a výplň je tvořena tahokovem. Sloupky zábradlí budou k segmentu 

mostovky přichyceny prostřednictvím šroubů a patních plechů na podlití. 
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Segmenty mostovky    Beton C40/50  XC4, XD1, XF3 

Betonářská výztuž segmentů   B550B 

Montážní lana     Y1860S7-15.3 

Finální lana     Y1860S7-15.7 

Závěsy      Maccalloy S460 

Vzpěra, Opěra, Podpěra    Beton C30/37 XC2 

Betonářská výztuž vzpěr, opěr, podpěr  B550B 

Podkladní beton    Beton C12/15 XC0 

Piloty      Beton C16/20 XA1 

Ocelový oblouk     Ocel S355 

Příčník      Ocel S235 

Patní plech      Ocel S355 

Šrouby přípoje oblouku k patnímu plechu M30, Jakostní třídy 8.8 

Elastomerové ložiska  Vrstvené elastomerové ložisko Freyssinet 200x300 

Kotvy montážní lana  Aktivní kotvení VSL typu GC6-12 

Kotvy finální lana  Aktivní kotvení VSL typu GC6-12 

 

Mostovka lávky tvořená předpjatým pásem, podpíraná ocelovým obloukem 

prostřednictvím závěsů, vytváří samokotvený systém. Návrh samokotveného systému je logickým 

řešením obloukových konstrukcí, kdy oblouková síla dosahuje u oblouků větších rozpětí a menších 

vzepětí značných hodnot. Stejně tak u předpjatých pásů je nutno zachytnout výrazné tahové 

složky reakcí od předpínacích lan, což vede zpravidla na složitější zakládání, realizované buď 

mikropilotami nebo zemními kotvami. Proto je vhodné tahovou reakci od nosných lan 

předpjatého pásu vyrušit tlakovou obloukovou horizontální reakcí. Cílem samokotveného 

systému tedy je takový návrh, kdy horizontální složka reakce z oblouku je shodná s předpínací 

silou působící v opačném směru, tak aby byli základy namáhány pouze svislými silami. 
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Obr. 12 Schéma statického působení předpjatého pásu s obloukem 

 

  

Obr. 13 Schéma statického působení samokotveného systému 

 

Krajní pole konvexní křivosti jsou vynášena pouze radiální složkou předpětí nosných 

kabelů.  

 

Obr. 14 Schéma působení sil v konvexní části mostovky 

 

Střední pole konkávní křivosti je zavěšeno na oblouk po 3,00 m (délka segmentu).  
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Obr. 15 Schéma působení sil v konkávní části mostovky 

Oblouk slouží prostřednictvím závěsů jako pružně poddajná podpora pro mostovku, která 

umožňuje nazdvihnutí mostovky v případě poklesu teploty nebo zapření mostovky při zvýšení 

teploty. V důsledku křivosti konkávní části mostovky závěsy přenášejí, kromě hmotnosti 

segmentu a nahodilého zatížení, taktéž radiální složky sil a při návrhu jejich zkrácení je na to nutno 

brát zřetel. 

 

Obr. 16 Návrh sil v závěsech 

V místě přechodu mezi konvexní a konkávní částí je mostovka podepřena příčníkem, toto 

spojení umožnuje podélní posuny prostřednictvím ložiska. 

Samokotvený systém realizuje pomocí vzpěry přenos horizontálních sil. V důsledku 

rozdílného výškového působiště těchto sil vzniká ohybový moment M = Hpp . H = Hobl .  H. 

Tento ohybový moment je přenásen do základů dvojicí svislých sil Rz = M / L. Tímto způsobem 

jsou základy namáhány stále svislými silami Rz. 
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Obr. 17 Přenos horizontálních sil prostřednictvím vzpěry 

  

 

 

Postup výstavby konstrukce je znázorněn v příloze P3.1 Postup výstavby konstrukce. 

V první fázi výstavby konstrukce je provedena příprava staveniště, jsou provedeny zemní 

práce včetně vytyčení objektu a odstranění porostů a ornice. 

V druhé fázi je provedeno hlubinné založení konstrukce. Jsou vyvrtány a vyčištěny vývrty 

piloty průměru 900 mm, do nichž jsou osazeny armokoše a následně je provedena betonáž. 

V třetí fázi je vystavěna spodní stavba včetně železobetonové vzpěry spojující opěru 

ocelového oblouku s podpěrou předpjatého pásu. 

Ve čtvrté fázi je provedena montáž ocelového oblouku sklápěním. Jednotlivé poloviny 

ocelových oblouků jsou vystavěny na nízkém lešení, kde jsou po dvou metrových částech svařeny 

(vzdálenost diafragmat). Takto vytvořené celky jsou následně sklopeny prostřednictvím jeřábů do 

definitivní polohy, kde jsou uloženy na montážní podporu umístěnou v polovině rozpětí. Poloviny 

oblouků jsou svařeny v jeden celek. Současně je v patě oblouku zakotveno montážní lano, jež 

zachytává horizontální obloukovou reakci. 

V páté fázi výstavby jsou uloženy prefabrikované segmenty mostovky. V konvexních 

částech předpjatého pásu jsou segmenty uloženy na vystavěnou skruž. V konkávní části 

předpjatého pásu jsou segmenty zavěšeny na závěsy v daném pořadí. Nejdříve je zavěšen 

středový segment, poté jeden zleva, poté dva zprava, poté dva zleva atd. V této fázi je také 

přivařen příčník k obloukům. 

V šesté fázi výstavby jsou segmenty provlečeny montážní a finální lana. Montážní lana 

v předpjatém pásu jsou následně předepnuta a je odebráno montážní lano zakotvené v patě 

oblouku. Po napnutí nosných lan je možno odskružit segmenty v konvexních částech. 
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V sedmé fázi výstavby jsou zabetonovány spáry mezi segmenty, čímž je mostovka 

zmonolitněna. K zalití spár je použit beton C40/50. Současně je odstraněna montážní podpěra 

v polovině rozpětí podpírající ocelové oblouky. 

V osmé fázi jsou předepnuta finální lana. Taktéž je provedeno zainjektování jak 

montážních, tak finálních lan. 

V deváté fázi jsou realizovány dokončovací práce mostní konstrukce, mezi něž patří 

provedení hydroizolační stěrky, osazení mostního zábradlí a provedení finálních nátěrů. Taktéž 

jsou provedeny finální zemní úpravy v okolí. 

V desáté fázi je konstrukce uvedena do provozu a může na ni působit proměnné zatížení. 

V průběhu návrhové životnosti konstrukce je třeba provádět pravidelnou údržbu. 

 

 

Je volen tak aby co nejvíce korespondoval se skutečným provedením konstrukce a tím 

pádem byla konstrukce podrobena posouzení ve všech rozhodujících časech. Je blíže popsán 

v příloze P4.1 Výpočtové modely. 
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Při optimalizaci a návrhu tvaru geometrie předpjatého pásu a oblouku bylo třeba 

respektovat řadu omezení a požadavků nastíněných v kapitole 3. Proto byl sestaven algoritmus 

v programovacím jazyku VBA (Visual Basic for Aplications) v softwaru Microsoft Excel. 

Přehled respektovaných omezení: 

▪ Vyrovnání horizontální obloukové síly předpínací silou montážních lan 

▪ Minimální podélný sklon 0,50 % (začátek lávky) 

▪ Maximální podélný sklon 8,33 % (mezi konvexní a konkávní částí lávky) 

▪ Symetrické řešení a plynulost výškového řešení všech částí (z čehož 

vyplývá nulový podélný sklon ve vrcholu (L/2) předpjatého pásu) 

▪ Výškové řešení umožňující podepření předpjatého pásu na ložiska 

v inflexním bodě 

▪ Výškové řešení umožňující průhled z lávky pod konstrukcí oblouku 

▪ Délka jednotlivých částí v násobku délky segmentu (3,00 m) 

 

Konstrukce tvořené oblouky jsou namáhány hlavně normálovou silou a ohybovým 

momentem. Míra namáhání ohybovým momentem je značně ovlivnitelná geometrii oblouku 

v závislosti na namáhání oblouku. Při návrhu je tedy snaha eliminovat ohybový moment. Taková 

geometrie oblouku, při níž je oblouk namáhán pouze normálovou silou se nazývá tlaková čára 

(spojnice působišť tlakových sil). 

Ideální tvar oblouku lze taktéž nalézt otočením tvaru řetězovky. Řetězovka je křivka, 

kterou zaujme neprotažitelný a homogenní prvek s nulovou ohybovou tuhostí. V důsledku nulové 

ohybové tuhosti prvek není schopen přenášet ohybové momenty, a tím získáváme společnou 

vlastnost jak pro tvar řetězovky, tak pro tlakovou čáru. Takový tvar zaujme například volně visící 

lano, jež je ukotveno na svých koncích v homogenním gravitačním poli, protože se snaží nalézt 

stav, při němž má soustava minimální potenciální energii.  

Rovnice řetězovky: y= a/2 . (ex/a + e-x/a) = a . cosh (x/a) 

 a poloměr křivosti ve vrcholu 

 x poloha vyšetřovaného bodu 

 cosh funkce hyperbolický kosinus 
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Lanová rovnice: z‘‘(x) = -q(x) / H 

 q(x) zatížení závislé na poloze x 

 H horizontální složka reakce 

 z(x) souřadnice osy z závislá na poloze x 

Samotné stanovení geometrie oblouku vychází z ohybového obrazce náhradního nosníku 

o shodném rozpětí jako má oblouk. Toho lze využít díky původní rovnici, z níž je odvozena lanová 

rovnice: z(x) = M0(x)/H +h/l .x, z níž vyplývá přímo úměrná závislost převýšení křivky na ohybovém 

momentu.  

Prostý nosník pro vyšetření vzepětí je zatížen zatížením, jež bude oblouk přenášet: 

▪ vlastní tíha oblouku, včetně diafragmat 

▪ vlastní tíha segmentů mostovky včetně dobetonávky a hydroizolační 

stěrky 

▪ mostní vybavení (zábradlí) 

▪ radiální síly od montážního předpětí v konkávní části předpjatého pásu 

 

 

Obr. 18 Přenos zatížení do oblouku 

 

Po stanovení maximálního ohybového momentu lze stanovit požadované vzepětí dle 

vztahu:  

Hi = Mmax/fmax 
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Obr. 19 Zatížení náhradního nosníku 

Po stanovení maximálního vzepětí lze dopočítat výškové řešení oblouku dle vztahu:  

fi(x) = Mi(x)/Mmax . fmax  

 

Graf 1 Ideální tvar oblouku 

Z grafu lze vidět, že se samotný ideální tvar oblouku nalezený pomocí ohybových 

momentů se výrazně neliší od paraboly druhého stupně. 

 Následně je určeno půdorysné zakřivení oblouku tak, aby nedocházelo ke kolizi 

s mostovkou. Čímž je definována celková geometrie oblouku. 

Základní geometrické parametry oblouku 
   

Rozpětí oblouku: Lobl = 113.000 m 

Vzepětí oblouku v podélném směru: fobl, z = 11.112 m 

Vzepětí oblouku v příčném směru: fobl, y = 3.400 m 

Odklon oblouku od svislice:  =  17.0133 ° 

Osová vzdálenost oblouků v patě: sy, pata = 2.50 m 

Osová vzdálenost oblouků ve vrcholu: sy, vrchol = 9.30 m 
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Základní parametry průřezu oblouku 
 

  

Plocha průřezu oblouku: Aobl = 0.1111 m 

Tloušťka stěny oblouku: tobl = 0.030 m 

Plocha diafragmat: Adiaf = 0.579 m 

Tloušťka plechu diafragmat: tdiaf = 0.015 m 

Vzdálenost diafragmat: sdiaf = 2.00 m 

  
  

Uvažovaná objemová hmotnost oceli: = 7850.00 kg/m3 

Gravitační zrychlení: g= 9.81 m.s-1 

Uvažovaná objemová tíha oceli: = 77.01 kN/m3 

Uvažovaná objemová tíha oblouku: obl= 80.02 kN/m3 

 

 

Obr. 20 Schéma výškového řešení oblouku 

 

Obr. 21 Schéma půdorysného řešení oblouku 

 

 

Tvar předpjatého pásu se odvíjí od požadavků zmíněných výše. Zejména se jedná o 

dodržení podélných sklonů a plynulost výškového řešení. Taková geometrie navíc musí splňovat, 

že předpínací síla montážních lan, která vynášejí segmenty v konvexních částech mostovky, je 

rovna horizontální složce obloukové reakce. 
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Obr. 22 Tvar předpjatého pásu 

 

Jelikož tvar předpjatého pásu v konvexních částech je parabola a montážní lana tento tvar 

kopírují, je návrh předpínací síly montážních lan závislý na délce a vzepětí této paraboly. Musí 

platit, že radiální síly montážních lan budou rovny vlastní tíze prefabrikovaných segmentů a tíze 

mostního vybavení (zábradlí). Tuto úvahu znázorňují obrázky uvedené v kapitole 3.2 Statické 

schéma konstrukce. 

Rovnice paraboly v daném místě: y(x) = -4 . f . x2 / L2 + [4 . f + (eb - ea)] x/L + ea 

Směrnice tečny v daném místě:  y‘(x) = -8 . f .x / L2 + [4 . f + (eb - ea)] / L 

Při zanedbání změn předpětí po délce lze následně uvažovat zatížení mostovky radiálními 

silami dle vztahu:   p = - P ∂2e(x) / ∂x2 = - 8 . f . P / L2  

 

Před vnesením finálního předpětí se konstrukce nachází v rovnováze, ale ze statického 

schématu vyplývá, že předpjatý pás je tažen, proto je nutno do mostovky vnést dostatečnou 

tlakovou rezervu prostřednictvím finálního předpětí. Tato tlaková rezerva předchází rozevírání 

spár mezi segmenty, a tudíž zajišťuje správné fungování konstrukce po celou dobu její životnosti. 

Předepnutím a zakotvením finálních lan dochází k narušení rovnovážného stavu. Dochází 

k zatlačení pat oblouku směrem dovnitř, nazdvižení mostovky v konvexní části předpjatého pásu 

a k protažení závěsů a snížení mostovky v konkávní části předpjatého pásu. Z toho vyplývá, že 

návrh finálního předpětí je úlohou kompromisu, aby bylo v mostovce dosaženo dostatečné 

tlakové rezervy a současně hodnoty deformací nepřesahovaly přípustné meze. 
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Jelikož úloha nalezení ideální geometrie je složitá a vstupuje do ní velké množství 

proměnných, je ji nutno ověřit prostřednictvím výpočtu provedeném v softwaru Ansys. Kontrola 

splnění omezujících podmínek, uvedených výše, je provedena na prutovém modelu 

s idealizovanými podporami (bez modelování spodní stavby).  

 

Obr. 23 Axonometrie výpočtového modelu 

 

Pro ověření jsou kontrolovány zejména deformace: 

Nulový horizontální 

posun paty oblouku 

v montážním stavu je splněn, 

protože hodnota horizontálního 

posunu paty oblouku je rovna 

0.41 mm (ověření správného 

návrhu předpínací síly a tvaru 

oblouku).  

 

 

Obr. 24 Vodorovná deformace paty oblouku 
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Nulová svislá 

deformace mostovky 

v konvexní části je splněna, 

protože hodnoty svislých 

deformací předpjatého pásu se 

pohybují okolo nuly (ověření 

správného návrhu předpínací 

síly a tvaru předpjatého pásu). 

  

 

 

 

 

Shodná svislá deformace 

mostovky v konkávní části 

s deformací oblouku je splněna 

(ověření správného návrhu 

zkrácení závěsů). Následným 

nadvýšením oblouku bude tato 

deformace vyrušena. 

 

 

 

 

 

 

Jelikož správnost každého výpočtového modelu by měla být do určité míry ověřena, byl 

sestaven sekundární model konstrukce v softwaru Midas Civil 2020. V důsledku složitosti řešené 

konstrukce není možno provést přiměřeně obtížné ruční ověření správnosti výpočtového modelu, 

proto byla zvolena varianta vytvoření druhého modelu. 

Výpočtový model je stručně popsán v příloze P4.1 Výpočtové modely a samotné srovnání 

výsledků z obou softwarů je blíže pospáno v příloze P4. Statický výpočet.  

 

Obr. 25 Svislá deformace konvexní části mostovky 

Obr. 26 Svislá deformace konkávní části mostovky 
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Statické schéma je blíže popsáno v kapitole 3.2 tohoto dokumentu. Model pro řešení 

statických účinků zatížení byl vytvořen v programu Ansys Mechanical. Jedná se o model prutový, 

respektující fáze výstavby. Dále byl vytvořen deskostěnový model v softwaru Midas Civil. Způsob 

vytvoření obou modelů je podrobně popsán v příloze P4.1 Výpočtové modely. 

 

Konstrukce je zatížena jedenácti zatěžovacími stavy, jež jsou blíže popsány v příloze P4. 

Statický výpočet. Jedná se o zatěžovací stavy, tvořené zatížením stálým, předpětím, zatížením 

proměnným užitným a klimatickým. Zatížení respektují pokyny udané v aktuálně platných 

normách ČSN EN 1991. 

Zatížení stálé se skládá z vlastní tíhy samotných nosných prvků konstrukce a z ostatního 

stálého zatížení, jež zastupuje zatížení od mostního příslušenství. Zatížení vlastní tíhou je 

generováno softwarem na základě zadané geometrie. Gravitační zrychlení je uvažováno 

hodnotou g=9,81 m.s-2. 

Zatížení předpětím zastupuje účinky montážních a finálních lan na konstrukci. Předpětí je 

do konstrukce vneseno pomocí poměrného zkrácení předpínacích lan. Jsou zohledněny účinky jak 

krátkodobých, tak dlouhodobých ztrát. 

Zatížení proměnné užitné je uvažováno prostřednictvím zatěžovacího schématu LM4, jež 

na konstrukci působí obdobně, jako dav lidí. Je vytvořeno pět zatěžovacích schémat, ve kterých 

je zatížení umístěno tak, aby na konstrukci vyvolalo nejvíce nepříznivý účinek. Jsou uváženy i 

vodorovné účinky užitného zatížení. 

Mezi zatížení proměnné klimatické je uváženo zatížení rovnoměrnou změnou teploty a 

zatížení větrem. 

Ke stanovení vnitřních sil na konstrukci je použit nelineární výpočet. Protože nelze 

superponovat účinky jednotlivých zatěžovacích stavů, je nutno provést výpočet pro každou 

posuzovanou kombinaci. Výstupy z výpočetního modelu jsou uvedeny v příloze P4.2 Výstupy z 

výpočtových modelů. 

Pro posouzení konstrukce v příčném směru slouží deskostěnový model. 

 

Protože se způsob založení odráží i ve statickém výpočtu, zejména pak délka pilot a tuhost 

zemních pružin, je spodní stavba, alespoň okrajově řešena. Návrh pilot se odvíjí od zatížení na 

spodní stavbu z prutového modelu. Je vypočítána svislá návrhová únosnost piloty. Samotný 
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statický výpočet se nachází v příloze P4. Statický výpočet v kapitole 7. Spodní stavba. Tuhost 

zemních pružin je stanovena na základě lineární závislosti mezi napětím a deformací dle DIN 4014. 

 

Z hlediska mezního stavu použitelnosti je konstrukce posouzena v rozhodujících časech 

v průběhu životnosti konstrukce. Posouzení je provedeno v montážních stavu, výchozím stavu, 

v čase uvedení do provozu a na konci životnosti konstrukce. 

Za účelem posouzení mezního stavu použitelnosti byly sestaveny charakteristické, časté 

a kvazistálé kombinace zatížení dle normy ČSN EN 1990. 

Hlavním posuzovaným kritériem z hlediska mezního stavu použitelnosti je omezení 

napětí. Toto kritérium bylo ověřeno pro mostovku, oblouk a příčník. Dále je kontrolována 

podmínka omezení napětí u finálních a montážních lan. 

Pro ověření správnosti byl proveden ruční výpočet normálových a smykových napětí 

z vnitřních sil. Získané hodnoty byly následně srovnány s hodnotami získanými ze softwaru. 

Kromě omezení napětí byly kontrolovány i deformace hlavních konstrukčních prvků, a to 

oblouku, mostovky i příčníku. 

Podrobné informace o posouzení mezního stavu použitelnosti v jednotlivých časech se 

nachází v příloze P4. Statický výpočet v kapitole 8. Mezní stav použitelnosti. 

 

Z hlediska mezního stavu únosnosti bude konstrukce kontrolována v čase uvedení do 

provozu a na konci životnosti. Posouzení bude provedeno pro mostovku v podélném i příčném 

směru, vzpěry, oblouky, příčníky a závěsy. 

Posuzované kombinace zatížení jsou sestaveny dle vztahů 6.10a a 6.10b, uvedených v normě 

ČSN EN 1990. 

Posouzení mostovky v podélném směru bude prováděno jak pro monolitickou část, tak pro 

zmonolitněnou část, tvořenou prefabrikovanými segmenty. Předpoklady výpočtu a samotný 

výpočet je uveden v kapitole 9.1 přílohy P4. Statický výpočet. Výpočet obsahuje posudek ohybu a 

smyku. 

Posudek mostovky v příčném směru obsahuje taktéž posouzení z hlediska ohybu a smyku a 

vychází z dimenzačních vnitřních sil získaných na deskostěnovém modelu a je uveden v kapitole 

9.2 přílohy P4. Statický výpočet. 

Železobetonová vzpěra je namáhána kombinací normálové síly a ohybového momentu a 

v souladu s tím byla i posouzena. Dále bude posouzena z hlediska smyku. Samotný výpočet je 

uveden v kapitole 9.3 přílohy P4. Statický výpočet. 
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U ocelového oblouku bylo provedeno pružnostní posouzení dle normy ČSN EN 1993-2. 

K tomuto posouzení bylo užito ekvivalentní neboli Von Misesovo napětí, jež počítá interakci 

normálových a smykových napětí v daném místě průřezu. Do výpočtu byl zohledněn i vliv 

imperfekcí, jež jsou společně s výpočtem uvedeny v kapitole 9.4 přílohy P4. Statický výpočet. 

Stejnému způsobu posouzení je podroben i ocelový příčník. 

U závěsů je kontrolováno, aby při žádné kombinaci zatížení nevzniklo větší napětí než 

návrhová hodnota meze kluzu fyd. 

 

Je provedeno posouzení připojení oblouku na patní plech a je vyhotoven výkres tohoto 

spojení obsahující i vizualizaci.  Posudek obsahuje posouzení betonu pod patním plechem, 

posouzení kotevních šroubů a posouzení přenosu smykových sil. 
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Dynamické posouzení lávky se skládá ze dvou částí. Nejdříve jsou stanoveny vlastní tvary 

kmitu pomocí modální analýzy, provedené na prutovém modelu, vytvořeném v softwaru Ansys. 

Následně je provedena harmonická analýza, kde se sleduje odezva konstrukce na harmonické 

zatížení.  

Pro posouzení dynamických účinků na konstrukci je použit zatěžovací model DLM1 – 

Dynamický model zatížení jednou osobou, dle ČSN EN 1991. 

Vertikální složka DLM1:  Fp,v (t) = 280 . sin (2 . fv . t) 

Horizontální složka DLM1: Fp,h (t) = 70 . sin (2 . fh . t) 

Rozhodujícím kritériem u posouzení lávek pro pěší na účinky dynamických zatížení je 

kritérium pohody, které sleduje přijatelné hodnoty zrychlení.  

Omezení zrychlení: Svislé kmitání  av,lim = min [0,7; 0,5 . fv
0,5] 

    Vodorovné kmitání ah,lim = min [0,2; 0,14 . fh
0,5] 

Dynamické posouzení konstrukce, výstupy ze softwaru a bližší informace k dynamické 

analýze jsou uvedeny v příloze P4.3 Dynamika. 
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Tato diplomová práce se zabývala návrhem přemostění přes řešené území. Jako výsledná 

varianta návrhu byla ze tří mostních konstrukcí vybrána oblouková konstrukce podpírající 

předpjatý pás prostřednictvím závěsů. Tato varianta byla následně podrobně analyzována a 

posouzena v jednotlivých fázích svého působení, v průběhu návrhové životnosti z hlediska 

mezního stavu použitelnosti a mezního stavu únosnosti dle aktuálně platných norem. 

K vyšetření účinků zatížení na konstrukci byly použity moderní výpočtové softwary, a to 

Ansys  Mechanical APDL 19.2 a Midas Civil 2020. Pomocí nichž byl také ověřen návrh ideální 

geometrie oblouku a předpjatého pásu, nalezený pomocí algoritmu, vytvořeného 

v programovacím jazyku VBA (Visual Basic for Aplications) v softwaru Microsoft Excel. 

Zvláštní příloha je věnována vyšetření dynamických účinků na konstrukci lávky. Je 

provedena modální analýza konstrukce a následně je zkoumána odezva na harmonické buzení. 

Návrh lávky, vyhovující na všechny provedené posudky, je zpracován ve výkresové 

dokumentaci v rozsahu odpovídajícím zadání diplomové práce. Taktéž je zpracována vizualizace 

řešeného objektu v softwaru Rhinoceros a Lumion.  
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