
 

 







Ve své diplomové práci jsem vytvořil studii zavěšené půdorysně zakřivené lávky 

pro pěší. Jako hlavní konstrukční materiál je použit předpjatý železobeton. Závěsy 

a zábradlí jsou vyrobeny z oceli. Lávka má délku 130,00 m a šířku 3,70 

m. Půdorysný tvar konstrukce je tvořen dvěma protisměrnými kružnicovými 

oblouky. Mostovka je tvořena komorovým nosníkem. Mostovka je jednostranně 

zavěšená na dvou železobetonových pylonech o výšce 39,00 m. Pylony jsou 

podporovány závěsy.  
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In my thesis, I created a study of plan curved cable stayed pedestrian bridge. 

As the main construction material is used prestressed concrete. Suspenders and 

railing are made from steel. The footbridge has a length of 130,00 meters and 

a width of 3,70 meters. The plan shape of the structure is composed of two oposite 

arches. Bridge deck is made of box girder. The bridge deck is single-side 

suspended on two concrete pylons with a height of 39,00 m. Pylons are supported 

by suspender.  
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1. Úvod 

 Cílem diplomové práce bylo vytvořit studii zavěšené půdorysně zakřivené lávky pro pěší. Půdorysný 

tvar konstrukce byl zvolen tak, aby mostovka tvořila dva symetrické protisměrné kružnicové 

oblouky. Umístění pylonů bylo uvažováno tak, aby ležely na spojnici vrcholu a středu kružnicového 

oblouku, návrh umístění pylonu vycházel z předpokladu jednostranného zavěšení mostovky. 

Vzhledem k povaze konstrukce jsem se rozhodl pro betonáž na pevné skruži. Návrh konstrukce byl 

proveden v souladu s ČSN EN 1992-2. 

2. Návrh konstrukce 

2.1. Návrh geometrie  

2.1.1.  Podélný směr 

 Při vytváření geometrie v podélného směru jsem pracoval s hodnotou rozpětí, kterou jsem si po 

dohodě s vedoucím diplomové práce stanovil na 130,00 m. Předpokladem pro můj návrh byl 

inflexní motiv dvou symetrických protisměrných oblouků. Rozhodující hodnoty pro návrh osy 

mostovky byly následující: Maximální vyložení oblouku h a délka oblouku b. Vstupní hodnota byla 

hodnota s rovnající se polovině rozpětí. Při hledání požadovaného půdorysného tvaru jsem měl na 

mysli především to, aby si uživatel lávky příliš „nezašel“ a vyložení h nabývalo hodnot do 5,00 m. 

  

 

s 65.00 m délka b 66.0000 m

R 109.20 m úhel α 34.62931 °

h 4.94843 m R-h 104.252 m

půdorysný tvar složený ze dvou kružnic

 

 Následně jsem iteračním postupem docílil požadované geometrie. Pomocí grafu jsem si stanovil 

průběh osy mostovky. Výsledný navržený tvar má délku obou kružnicových oblouků 132,00 m 

a maximální vyložení činní 4,98 m. Tohoto tvaru bylo docíleno při poloměru 109,20 m. Osa 

mostovky byla v podélném směru uvažována jako vodorovná. 

  

  
  

 Obr.2.1. průběh osy mostovky 
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2.1.2. Příčný směr 

 Prvním předpokladem při volbě rozměrů bylo dodržení průchozího prostoru pro pěší provoz 

a odvodnění povrchu chodníku, dále jsem také uvážil rozšíření příčného řezu z hlediska instalace 

zábradlí jako nosného prvku konstrukce, dále bylo nutné vzít v potaz krytí betonářské a předpínací 

výztuže. Pro pěší provoz jsem uvažoval čtyři pruhy pro chodce, každý o šířce 0,75 m, celkem tedy 

3,00 m. Výška průchozího prostoru je 2,50 m. Odvodnění bylo provedeno jednostranným náklonem 

o velikosti 2,5 % s volným odkapáváním přes okraj mostovky. V případě, že by lávka překovávala 

pozemní komunikaci by toto řešení nebylo vhodné a odvodnění povrchu by muselo být provedeno 

odlišně. Náklon je proveden tak, aby voda v obou obloucích odtékala směrem od pylonu, z tohoto 

důvodu je ve střední části lávky provedena plynulá změna příčného sklonu. Celý návrh příčného 

směru probíhal iteračně. Bylo provedeno několik návrhů, zde uvedu pouze ty, které jsem se rozhodl 

rozpracovat podrobněji. 

  
 Obr.2.2. prostorové uspořádání lávky 

  

  
  

 Obr.2.3. změna příčného sklonu 
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2.1.3. Varianty 

 Dále jsem se zabýval tvarem příčného řezu z hlediska jednostranného zavěšení mostovky. Během 

vytváření modelu konstrukce jsem pracoval s několika variantami příčného řezu. Jako nejvhodnější 

se mi jevil komorový průřez, a to hlavně z důvodu vyšších tuhostí za ohybu a v kroucení. Dále jeho 

benefity spatřuji v možnosti efektivněji pracovat s rozložením hmotnosti v příčném směru. 

 Rozložení sil v příčném směru je ovlivněno polohou závěsného bodu Bz, těžiště Cg, středu smyku Cs 

a polohou jednotlivých předpínacích kabelů. Míra náklonu vychází z momentové podmínky 

v příčném směru, kde se suma všech momentů ke středu smyku musí rovnat nule, aby průřez 

setrval ve vodorovné poloze.   

 Z pokusných symetrických a nesymetrických příčných řezů bylo zřejmé, že nesymetrický příčný řez 

všeobecně vyžaduje menší hodnoty stabilizačních sil, z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro řez 

nesymetrický. Tím ale vyvstala otázka, jak vyřešit přechod mezi protisměrnými oblouky. Z tohoto 

důvodu jsem vypracoval dvě varianty změny přechodu příčného řezu.  

  

 Varianta A začíná v řezu 1 jako nesymetrický příčný řez (Obr. 2.8.) a pokračovala v tomto tvaru až 

do řezu číslo 12. 

  
 Obr.2.4. příčný řez typ 1 

  

 Za řezem číslo 12 nastává plynulá změna příčného řezu provedená kružnicovými oblouky. 

V řezu 23 je průřez již plně symetrický. Protisměrný oblouk je řešen symetricky vůči 

prvnímu. 

  
 Obr. 2.5. příčný řez typ 11  



      

                                                                                                                       

  

 - 12 - 

  

  

 Varianta B pracovala s totožnými typy příčných řezů. Rozdíl spočíval v tom, že v řezu 1 začínal 

průřez jako symetrický (Obr.2.21.) a směrem ke středu oblouku plynule přecházel v řez typu 1 

(Obr.2.20). 

  

  
  

 Obr.2.6. příčný řez typ 11 

  

  
  

 Obr. 2.7. příčný řez typ 1 
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 Obr.2.8. schéma změny příčného řezu ( varianta A ) 
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 Obr.2.9. schéma změny příčného řezu ( varianta B ) 
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3. Použité materiály  

3.1.1. Beton C90/10 

3.1.2. Beton C50/60 

3.1.3. Betonářská výztuž B550B 

3.1.4. Předpínací výztuž Y1860-S7-15,7 S    

3.1.5. Konstrukční táhla Macalloy S520  

4. Filozofie návrhu 

 Jak již bylo zmíněno princip návrhu spočívá v nalezení rovnováhy v příčném směru, kdy je třeba 

navrhnout rozmístění předpínacích lan, velikosti radiálních složek a umístění polohy závěsu tak, aby 

mostovka ve výchozím stavu setrvala ve vodorovné poloze. Pro tento výpočet dále potřebujeme 

znát polohu těžiště a středu smyku. 

  
 Obr.4.1. působení sil v příčném směru 

 Pro síly vyvozené závěsem platí následující vztahy: 

 normálová síla v závěsu:    𝑁 = 𝐺 𝑠𝑖𝑛𝛼⁄  

 vertikální síla v závěsu:       𝑉 = 𝐺 

 horizontální síla v závěsu: "𝐻" = 𝑁 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 

  

 Tyto podmínky platí pouze, pokud je závěs kolmý na tečnu řešeného příčného řezu, pokud však 

závěs svírá s tečnou jiný než pravý úhel, je nutné vodorovnou sílu vyvozenou závěsem dále rozložit 

na složku H (stabilizující) a složku K (působící tlakem do mostovky). K silovému rozkladu opět 

použijeme následující goniometrické funkce. Z uvažovaných úhlů je zřejmé, že tlaková síla vyvozená 

závěsem se bude s rostoucím úhlem 𝛃 snižovat a stabilizační složka se bude zvětšovat s rostoucím 

úhlem 𝜶 viz obr. 2.24. 

  

 tlak působící do mostovky: 𝐾 = "𝐻" ∙ 𝑐𝑜𝑠β 

 horizontální stabilizační síla: 𝐻𝑠𝑡𝑎𝑏 = “𝐻“ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 
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 Obr. 4.2. uvažované půdorysné úhly závěsů 

  

 Návrh předpjetí vycházel z podmínky stabilizování příčného řezu. Jako další kritérium pro návrh 

jsem uvažoval vytvoření tlakové rezervy v betonu, rezervu jsem si stanovil na hodnotu 2,0-2,5 MPa. 

 Kabely umístěné v mostovce však mají poměrně malý účinek z hlediska stabilizace mostovky 

v příčném směru. Z tohoto důvodu jsem musel přikročit k umístění nesoudržné výztuže do zábradlí, 

co by nosného prvku konstrukce. Celkem jsem navrhl 5 kabelových drah, 3 kabely jsem umístil do 

betonové mostovky, 2 do zábradlí. Všechny kabelové dráhy jsou zakřivené pouze v horizontální 

rovině. 

  
 Obr.4.3. usporádání předpínacích kabelů – řez typu 1       
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5. Popis modelu konstrukce 

5.1. Základní informace 

 Model konstrukce byl vytvořen v FEM programu ANSYS (R15.0). Konstrukce lávky byla 

tvořena jako prostorový prutový model. Vzhledem k povaze konstrukce byla při analýze 

konstrukce uvažována geometrická nelinearita. 

 Pro ulehčení zadávání jsem využil možnosti vkládání dat do ANSYSU pomocí maker. 

 V počátku modelování konstrukce je nutné nejprve zadat jednotlivé typy konečných prvků. 

Každý prvek disponuje různými vlastnostmi a chováním v modelu konstrukce. Dále je třeba 

zadat uvažované materiály jednotlivých částí lávky. V dalším kroku následuje zadání 

jednotlivých průřezových charakteristik, poté následuje vytvoření geometrie v podobě 

nodů, popřípadě keypointů. Ve své práci jsem usiloval o to, abych vytvořil geometrii 

konstrukce maximálně proměnnou, aby bylo možné bez většího úsilí měnit geometrii 

a vlastnosti konstrukce. Pro výpočet jsem zvolil vzdálenost příčné vazby 3,0 m. Dále se 

provede spojení jednotlivými elementy s nadefinovanými atributy (typ prvku, průřezová 

charakteristika, materiál). Model konstrukce v počátcích výpočtu obsahoval pouze 

mostovku a závěsy, pylon byl přidán později po zprovoznění mostovky lávky. Jelikož se jedná 

o prutový model, je nutné některé konstrukční prvky pospojovat pomocí tuhých prvků. Dále 

je nutné upravit vzájemné chování některých částí konstrukce, k tomu složí příkaz CP, který 

definuje vzájemné chování dvou různých uzlů. Tohoto příkazu bylo využito při určování 

vzájemného chování předpínacích lan a mostovky. 

 Lana umístěná v zábradlí byla uvažována jako nesoudržná a lana umístěná v mostovce jako 

soudržná, z tohoto důvodu bylo nutné upravit vazby pomocí příkazu CP. Konstrukce je 

půdorysně zakřivená, proto bylo nutné natočit lokální souřadný systém jednotlivých nodů 

tak, aby byla lokální osa X rovnoběžná s tečnou k uvažované příčné vazbě. Příkaz CP 

upravuje vzájemné posuny a vzájemná pootočení uvažovaných uzlů. Jeden uzel vždy slouží 

jako řídící a druhý se na základě zadaných omezení chová v konstrukci jako řízený. 

U nesoudržných lan tak bylo umožněno vzájemnému posunu mezi tuhým prvkem nosného 

zábradlí a předpínacím lanem ve směru osy X.  

 Závěsy jsou realizovány prvky nepřenášející ohybový moment. Z tohoto důvodu jsem 

neposuzoval závěs na zatuhnutí čepu, pokud by bylo nutné závěs posoudit i na ohybový 

moment, bylo by nutné zadat závěs prvkem přenášející ohybový moment. 

 Podepření bylo nejprve provedeno tak, že závěsy byly „zavěšeny“ na neexistující pylon a 

mostovka byla na obou koncích uvažována jako vetknutá. Předpínací lana jsou rovněž na 

obou koncích uvažována jako vetknutá, z konstrukčního hlediska zakotvená v mostní opěře, 

která bude muset přenést účinky předpjetí. Tento model sloužil k ověření správného 

fungování mostovky a dopnutí závěsů. Po vyrovnání mostovky dopnutím závěsů jsem tento 

stav nazval jako počáteční. Stav byl uvažován v čase t ∞ a to z důvodu předpokladu 

maximálního sklopení mostovky.  
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 Nutno podotknout, že toto řešení je pouze přibližné ve výpočtu není zahrnuto smršťování a 

dotvarování konstrukce a ztráty byly pouze odhadnuty. 

 Dále bylo na tento model aplikováno zatížení chodci a zatížení teplotou. Tímto jsem 

ověřoval chování konstrukce při zatěžování proměnným zatížením. 

V dalších fázích výpočtu byly závěsy již propojeny s několika verzemi pylonů, které byly 

uvažovány jako vetknuté. Ve finální verzi je pak pylon podporován závěsem. 

Po ukončení výpočtu počátečního stavu jsem provedl kontrolu výpočetního modelu, ta 

spočívala v ověření hodnot jednotlivých reakcí, a to od vlastní tíhy a od předpjetí. Hmotnost 

konstrukce, tzv. suma reakcí ve směru Z odpovídala ručnímu výpočtu. 

 

        
 Obr.5.1 pohled na prvotní 3D model konstukce (bez pylonu) 
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5.2. Varianta A 

 Předpokladem varianty A se šikmým pylonem (Obr1.2.) bylo co nejvíce eliminovat ohybové 

namáhání pylonu. Tuto variantu jsem však z následujících důvodů zavrhl jako 

nerealizovatelnou. 

 1. Z momentové podmínky jsem zjistil, že výslednice závěsných sil od vlastní tíhy leží ve 

výšce 33,6 m (bráno od paty pylonu) a úhel výslednice je odkloněn od svislé roviny 

o 34,6 stupně. Z velikosti úhlu bylo zřejmé, že naklonění pylonu v takové míře by nebylo 

estetické a navíc velmi obtížně realizovatelné. 

 2.Když je mostovka zatěžována proměnným zatížením, výslednice sil závěsů působících na 

pylon se natáčí směrem ke středu mostu a náklon pylonu ztrácí efektivitu. Případné 

natočení pylonu proti tomuto zatížení by působilo neesteticky a navíc by vedlo na ohybové 

namáhání od vlastní tíhy. Další možností by bylo zvýšení tuhosti v ohybu, pylon by ale 

nabýval neestetických rozměrů. 

 3. Naklonění pylonu po celé délce by porušilo rovnováhu mostovky v příčném směru, 

protože by došlo ke změně všech úhlů zavěšení. Z těchto důvodů jsem pylon navrhl jako 

šikmý až pod posledním závěsem (Obr.1.2.). Ani toto řešení však neposkytlo očekávané 

výsledky. 

 Z těchto důvodů jsem se rozhodl tuto variantu dále nerozvíjel. 

  

          
 Obr.5.2. pohled na 3D model se šikmým pylonem 
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5.3. Varianta B 

 Cílem varianty B bylo navrhnou co možná nejestetičtěji působící konstrukci, proto jsem se 

po předchozím pokusu rozhodl použít přímý pylon bez náklonu. Během iterování různých 

průřezů (uvažoval jsem obdélník a kruh) se však ukázalo, že je nutné pylon podpořit dalším 

táhlem, aby se předešlo velkým deformacím konstrukce. Další možností řešení tohoto 

problému by byl velmi masivní pylon, toto řešení by však bylo vzhledem k povaze 

konstrukce neestetické. Cílem bylo navrhnout další táhlo tak, aby byl pylon minimálně 

namáhán ohybem od vlastní tíhy konstrukce. Průřez pylonu byl v konečné fázi uvažován 

jako kruhový. Průřez se směrem k vrcholu lineárně zeštíhluje.  Pro tuto variantu jsem se 

rozhodl z následujících důvodů. 

 1. Estetika konstrukce, kombinace kruhového průřezu a půdorysně zakřivené konstrukce se 

mi jevila z uvažovaných možností jako nejlepší. 

 2. Kruhový pylon vykazoval nejlepší hodnoty deformací konstrukce. 

  

 V následujících kapitolách se již budu zabývat pouze variantou B. 

  

 

         
 Obr.5.3. pohled na 3D model s rovním pylonem a táhlem (BEAM44 nevykreslí kruhový průřez) 
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6. Závěr 

 V mé diplomové práci jsem se zabýval vytvořením studie půdorysně zakřivené konstrukce 

a sledováním chováním takto složité konstrukce při zatěžování. Faktem je, že konstrukce 

s podobnou geometrií neexistuje nikde na světě v podobě jednostranně zavěšené lávky 

s betonovou komorovou mostovkou. Existuje několik variant „S“ lávek v podobě visutých alternativ, 

avšak žádné zavěšené varianty. Na konstrukci jsem provedl několik desítek iterací a úprav, jako 

například změny polohy závěsných bodů, posouvání polohy předpínacích kabelů, změny materiálů, 

několik poloh pylonů a podob příčných řezů, komorový příčný řez jsem zvolil, protože jsem 

očekával zvýšené namáhání způsobené kroucením mostovky. Bod zavěšení na pylonu a na 

mostovce ovlivňuje celkovou příčnou stability mostovky. Při nedodržení rovnováhy v příčném 

směru je konstrukce značně namáhána kroucením. Výsledkem je sklopení nebo naopak zvednutí 

příčného sklonu mostovky. Z tohoto důvodu byla moje prvotní snaha mostovku co nejlépe vyrovnat 

v příčném směru, aniž by poloha závěsů působila neesteticky. I přes snahu vyrovnat mostovku tak, 

aby ve výchozím stavu nebyla kroucena je v počátečním stavu mostovka kroucena, hodnoty 

kroutících momentů se však pohybují v řádech jednotek kN. Ke kroucení mostovky dále dochází od 

proměnného zatížení. Vzhledem k okrajovému uložení konstrukce (oboustranné vetknutí) je 

rozhodující zatížení zatěžování konstrukce teplotou a soudržným předpjetím v mostovce, kde 

vlivem ekvivalentní síly od předpjetí dochází ke značnému ohybovému namáhání vlivem snahy 

kabelu o napřímení. Stejný efekt má pak ochlazení konstrukce, která se vlivem zkrácení opět snaží 

o napřímení a horizontální ohybový moment konstrukce dále narůstá. Další ohyb ve vodorovném 

směru je způsoben dopínáním závěsů, dopínání se provádí pro eliminaci deformace mostovky ve 

směru osy Z, která je způsobena stlačením střednice vlivem předpjetí. Všechny výše uvedené typy 

namáhání působí na konstrukci podobným způsobem a vyvozují momentové namáhání obdobné 

povahy. V konečné fázi tak způsobují značné namáhání mostovky, které ve vybraných řezech 

způsobuje vysoká tahová namáhání krajních vláken mostovky.  Při změně teploty rovněž dochází 

v některých řezech ke změně orientace ohybového namáhání mostovky ve směru měkké osy. Tyto 

momenty by z hlediska dimenzování způsobily nutnost značného množství betonářské výztuže. 

 Konstrukci bych dále iteroval a prvním krokem by byla optimalizace předpjetí v mostovce, kdy jsem 

po úpravách předpjetí značně snížil ohybové namáhání mostovky od momentu Mz. 

 Po redukci předpjetí v mostovce se snižuje ohybový moment Mz. Redukcí soudržného předpjetí 

dojde k menšímu stlačení střednice a nebude nutné závěsy dopínat tak velkými silami, což dále 

povede na snížení ohybového namáhání. Nevýhodou tohoto řešení je snížení tlakové rezervy 

v betonu. Další efektivní řešení je přiblížení pylonu, respektive zvětšení úhlu zavěšení, toto řešení 

povede na menší výslednou horizontální složku síly vyvozenou závěsem a tím pádem se opět sníží 

ohyb mostovky. Nevýhodou tohoto řešení je nutnost zvýšení vyrovnávacího předpjetí mostovky. 

 Další možností, jak snížit ohybový moment, by bylo převedení kružnicového tvaru mostovky na 

parabolický tvar.  

 Případná tahová namáhání v krajních vláknech by se dala vyřešit změnou materiálu mostovky 

z betonové na ocelovou nebo vhodnou kombinací, případně zvýšením tuhosti v oblasti uložení 

(náběhy, příčná ztužení), kde nejspíše tahová namáhání vzniknou. Další alternativou by bylo použití 

UHPC betonu s vysokou tahovou únosností.  
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7. Použité normy a literatura 

 1. ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

 2. ČSN EN 1990/A1 Zásady navrhování - A2 Příloha pro mosty 

 3. ČSN EN 1991 - 1 - 4 Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem 

 4. ČSN EN 1991 - 1 - 5 Zatížení konstrukcí - Zatížení teplotou 

 5. ČSN EN 1991 - 2 Zatížení mostů dopravou 

 6. ČSN EN 1992 - 1 - 1 Navrhování betonových konstrukcí - Obecná pravidla pro pozemní stavby 

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

 8. ČSN 73 6201 Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů 

  

                    9. KOLÁČEK, J., Analýza půdorysně zakřivených zavěšených a visutých lávek. Brno, 2012. 
                        131 s., 165 s. příloh. Dizertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Stavební fakulta. 

     Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce: Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. 

 10. Stráský, J. : Stress ribbon and cable-suported pedestrian bridges.Thomas Telford 

      Publisching, London, 2005. 

 11. Stráský, J., Nečas, R., Klusáček, L., Panáček, J.: Betonové mosty I. VUT, Brno,2006. 

 12. Navrátil, J.: Předpjaté betonové konstrukce. CERM,s.r.o. Brno, 2008. 

 13. Panáček, J.: Prvky betonových konstrukcí – Modul CM2, CERM, s.r.o. Brno,2005 

  

 Další použité zdroje: 

 internetové stránky společnosti MACALLOY < www.tension.cz> 

 internetové stránky společnosti VSL < http://www.vsl.cz> 

 internetové stránky společnosti FREYSSINET CS < http://www.freyssinet.cz> 

 internetové stránky společnosti SHP < www.shp.eu> 

 internetové stránky společnosti DYWIDAG <www.dywidag-systems.com> 

  

 Použitý software: 

 ANSYS, verze 15.0 

 Microsoft Excel 2016 

 Microsoft Word 2016 

 Dlubal RFEM 5.07 

 AutoCAD 2016 
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www.dywidag-systems.com
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