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Podklady: 

Situace, příčný a podélný řez, geotechnické poměry 

Základní normy: 

ČSN 736201: 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: na základě doporučení vedoucího práce  

Z předběžného návrhu možných typů mostních konstrukcí preferujte monolitickou 

konstrukci o jednom poli z předpjatého betonu podporovanou kabely. 

V práci zpracujte dvě až tři studie mostu včetně jejich zhodnocení. Most můžete navrhnout 

kolmý. 

Dimenzování proveďte podle EN v rozsahu stanoveném vedoucím práce. 

Ostatní úpravy provádějte podle pokynů vedoucího práce. 

Požadované výstupy: 

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

Přílohy textové části: 

P1. Podklady, studie a vizualizace 

P2. Přehledné a podrobné výkresy zvoleného návrhu mostu 

P3. Statický výpočet (v rozsahu určeném vedoucím práce) 

Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP (1x). 

Popisný soubor závěrečné práce (1x). 

Bakalářská 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 bakalářské práce  
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Předmětem bakalářské práce je návrh lávky přes řeku. Z vypracovaných 

variant byla vybrána varianta zavěšené konstrukce. Konstrukci lávky tvoří 

monolitická předpjatá mostovka zavěšená na dva pylony skloněné v příčné rovině. 

Pro výpočet vnitřních sil byly vytvořeny dva modely metodou MKP v programu SCIA 

Engineer 2017: pro podélný směr model prutový, pro ověření únosnosti v příčném 

směru model deskový. Značná část práce je věnována nalezení tzv. výchozího 

stavu. 

Návrh předpětí a posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti 

mostovky byl proveden v souladu s platnými normami a předpisy. Okrajově se 

v práci objevuje ověření únosnosti pylonu na kombinaci tlaku a ohybových 

momentů klasickým výpočtem s ověřením výsledků v programu IDEA StatiCa 9.  

Lávka o celkové délce 64,150 m je řešena jako kolmá.   

lávka pro pěší, zavěšená lávka, monolitická konstrukce, předpjatý beton, pylon, 

závěsy, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti 

The theme of the thesis is to design a pedestrian bridge over a river. Out of 

two possible designs, the cable-stayed construction was chosen. The deck of the 

bridge is designed as a monolithic construction supported by cables from two 

inclined pylons. Two models were developed for the calculation of internal forces: 

a strut model for the longitudinal direction and a plate model for the 

perpendicular direction. These calculations were checked up by Finite Element 

Method (FEM) in SCIA Engineer 2017 software. Considerable part of the thesis was 

dedicated to the creation of so-called initial state. 

The design of the prestressing force and the evaluation of ultimate limit 

state and serviceability limit state was made in accordance with the codes 

currently in force. Small part of the theses is dedicated to the verification of the 

load bearing capacity of the pylon on the combination of normal force and 

bending moment with a subsequent verification in the software IDEA StatiCa9. 

The pedestrian bridge of 64,150 m length is considered as a perpendicular.  

pedestrian bridge, cable-stayed bridge, monolithic structure, prestressed concrete, 

pylon, cables, ultimate limit state, serviceability limit state 
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Marika Kovářová Mostní konstrukce podporovaná kabely. Brno, 2018. 23 s., 135 s. 

příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Radim Nečas, Ph.D.  
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všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 25.5.2018 

 
Marika Kovářová 

autor práce  
 



6 

 

Především chci vyjádřit poděkování svému vedoucímu Ing. Radimu 

Nečasovi, Ph.D., za jeho trpělivost, čas a chuť sdílet problematiku převyšující rámec 
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Cílem bakalářské práce je návrh přemostění řeky v extravilánu za účelem 

vytvořit komfortní prostor pro pěší propojující frekventovanou rekreační lokalitu. 

V bakalářské práci je řešen samostatný návrh konstrukce, výpočet předpětí a dále 

předběžné posudky hlavní nosné konstrukce na mezní stav použitelnosti a 

únosnosti. Pro názornější představu je práce doplněna o výkresovou dokumentaci 

a statický výpočet.  

 

 V první části práce se pojednává o možných variantách, ze kterých 

k podrobnějšímu zpracování byla vybrána konstrukce zavěšené lávky.  

 

Ve druhé části je věnována pozornost nalezení tzv. výchozího stavu a návrh 

samotné geometrie konstrukce.  

 

Ve třetí fázi je proveden návrh předpětí a posouzení mostovky na mezní 

stav použitelnosti a únosnosti. Okrajově je také dotčen posudek pylonu pro 

kombinaci normálové síly a ohybových momentů. 

 

Poslední fáze je určena pro rekapitulaci návrhu a retrospektivní pohled za 

účelem zhodnotit nabyté vědomosti a přínos práce.  

 

 Problematika zavěšených konstrukcí je velmi diskutabilní. Návrhy takových 

konstrukcí jsou oblíbenými zejména na poli designu, avšak méně často dochází 

k jejich realizaci v reálné praxi. Frekventovanějším jevem jsou zejména v západní 

části Evropy a Skandinávských zemích. Na území České republiky stojí za zmínku 

Židlochovický jednopolový silniční most délky 51 m. Nelze opomenout konstrukci 

nejdelší zavěšené lávky v Čelákovicích nebo lávku přes dálnici D1 v Bohumíně. 

Takové konstrukce jsou důkazem, že spojení designu s inženýrskou znalostí 

může vést ke vkusnému a užitečnému zásahu do krajiny. 
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 Vstupním parametrem k návrhu lávky byla určena situace a profil terénu 

lokality, kam je konstrukce osazena.  

 

 

výška dna:   283,28 m n.m. 

výška normální hladiny:  284,46 m n.m. 

Q100:     285,69 m n.m. 

 

Požadavkem pro návrh byly následující hodnoty: 

- volná šířka lávky alespoň 3500 mm 

- průchozí prostor alespoň 2500 mm 

- oddělený pruh pro cyklisty není uvažován 

- preference monolitické konstrukce 
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V rámci bakalářské práce byly vypracovány dvě varianty přemostění:  

Varianta A – ZAVĚŠENÁ LÁVKA 

Varianta B – PŘEDPJATÝ PÁS 

 

Lávka je navržena jako zavěšená konstrukce s délkou nosné konstrukce 49 

m. Hlavní nosnou konstrukci tvoří předpjatá betonová mostovka o celkové šířce 4,6 

m, volná šířka je pak 3,5 m. Mostovka uložená na dvou opěrách je rozdělena na 8 

úseků (6 mezilehlých a 2 krajní), ve kterých je v pravidelných intervalech kotven 

závěs o průměru 52 mm. Délka mezilehlého intervalu činí 6,36 m, délka krajního 

pak 5,02 m. Příčný sklon mostovky je dán hodnotou 2,0 % ve střechovitém spádu. 

Pro zjednodušení v rámci bakalářské práce je uvažován nulový sklon v podélném 

směru. Z hlediska odvodnění mostovky je tento fakt reálně neproveditelný, v praxi 

se obvykle navrhuje s minimálním podélným sklonem alespoň 0,5 %. V místech 

kotvení závěsů je mostovka ztužena žebry, které plynule v příčném směru vbíhají 

do spodních hran říms po okrajích desky.  

Dominantou konstrukce jsou dva pylony obdélníkového průřezu                

(1,2 x 0,85 m) , do nichž jsou závěsy kotveny symetricky po obou stranách. Oba 

pylony jsou v příčném směru odkloněny od svislice v hodnotě 6°. Příčné rozkročení 

je ve tvaru písmene „V“. Pylony jsou vysoké 16,075 m (kolmá výška); 16,166 m 

(šikmá výška) a ze statického hlediska je lze chápat jako vetknuté konzoly. Oba jsou 

zapuštěny do samostatného základu, který je uložen na vrtaných pilotách o 

průměru 600 mm. 

Podélně se jedná o asymetrickou konstrukci. Kotvení vyrovnávacích závěsů 

na břehu půdorysně obepisuje půlkružnici o poloměru 1,5 m.  
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 Jako varianta B je navržen betonový předpjatý pás o celkové délce mostu 

54,2 m, s délkou přemostění 47,2 m. Pás je tvořen prefabrikovanými segmenty 

základní délky 3 m. Tyto segmenty jsou neseny předpínacími kabely. Spolu s nimi 

tvoří hlavní nosnou konstrukci 8 kabelů, které jsou zakotveny do krajních 

základových bloků. 6 vnitřních kabelů plní funkci podpůrnou k vnějším kabelům. 

Vnitřní kabely jsou zainjektovány uvnitř mostovky. Betonové bloky o rozměrech 

(2,4 x 3,5 m) jsou kotveny přes mikropiloty do základové vrstvy. Parabolické vzepětí 

pásu (tj. rozdíl mezi výškou nivelety v nejnižším bodě mostovky a niveletou na kraji 

betonových bloků) činí 750 mm.  

 Mostovka je široká 5,1 m s příčným střechovitým sklonem 2,0 %. Volná šířka 

je dána hodnotou 3,5m. Výška mostovky v místě ztužení kazet náběhem činí 350 

mm, v řezu bez náběhu je pak výška desky 200 mm.  
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 Mluvíme-li o prefabrikovaných segmentových konstrukcích, dá se tvrdit, že 

konstrukce do rozpětí cca 45 m se obvykle sestavují na skruži podobně, jak je tomu 

u monolitických konstrukcí. Rozpětí varianty A je rovno 48,2 m, u varianty B je 

teoreticky uvažováno hodnotou 50,7 m. Vzhledem k tomuto faktu, vezmeme-li 

v potaz zakřivení mostovky předpjatého pásu, lze říci, že v praxi by se předpjatý 

pás prováděl montáží prefabrikovaných segmentů. A to nejspíše metodou 

montáže letmo (v symetrické konzole od podpor, nebo sunutím segmentů směrem 

od jedné podpory k druhé).  

 Pozitivním faktorem varianty B je úspora materiálu oproti variantě A, která 

je náročnější na spotřebu materiálu i údržbu závěsů.  

 Ačkoliv je tento fakt z ekonomického hlediska zásadní, v rámci bakalářské 

práce je dále preferována ta varianta, která by se dala pravděpodobněji realizovat 

jako monolitická (viz. preference zadání bakalářské práce) – touto variantou je 

varianta A (zavěšená lávka).  
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 V rámci této práce byla značná část času věnována návrhu konstrukce, 

jejímu osazení do terénu, geometrii i samotnému dimenzování dílčích prvků.  

 Zahajovacím krokem k sestavení prvotního výpočtového modelu byl 

geometrický návrh konstrukce. Vzhledem k tomu, že se jedná o asymetrickou 

konstrukci, je možné k návrhu přistoupit dvěma způsoby: 

 

1) Umístit pylon do svahu tak, aby nedošlo k výrazným terénním úpravám. Tím 

je docíleno nižších nákladů na HTÚ. V tomto případě výška pylonu bude 

výrazně nižší než v  případě druhém. Nevýhodou tohoto způsobu realizace 

jsou vyšší nároky na kotvení vyrovnávacích závěsů, jejich umístění a 

dimenze. Zároveň tím bude určeno zakládání stavby, kdy se musí vytvořit 

oddělené základy pro pylon, mostovku i vyrovnávací závěsy.  

Ačkoliv jsou pylony založeny ve společném základu, nejsou propojeny 

příčníkem a mostovka je podporována pouze závěsy.  
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2) Upravit koryto řeky tak, aby mohlo dojít k osazení pylonu dál od opěry č. 2 

(viz. označení v přílohách P2 a P3). Mostovku by bylo možné rozdělit na 2 

pole, tak by došlo k jejímu protažení mezi pylony a podepření v místě 

příčníku spojujícího oba pylony. Takové řešení umožňuje prodloužit 

mostovku směrem ke kotvícím závěsům. Kromě efektivnějšího rozmístění 

závěsů na mostovce se jeví vhodné spojit založení opěry č. 2 se základem 

kotvících závěsů. Tato varianta vede k vytvoření tzv. „samokotvené 

konstrukce“ tj. stav, kdy působí síly tlačené mostovky a vyrovnávacích 

závěsů ve stejném směru, ale opačném znaménku. Zároveň se tímto 

výrazně redukují nároky na založení lávky. V tomto případě se ale zvětšuje 

hodnota vzpěrné délky resp. roste příspěvek II. řádu.  

 

 

 

Při procesu modelování bylo počítáno s první variantou, kdy je založen pylon 

blíže k mostní opěře.  

 

Samotný proces vytvoření 3D prutového modelu je popsán v příloze P3 

(statický výpočet – str. 7), doplněný výčtem jednotlivých úkonů modelování včetně 

volby okrajových podmínek.  

 

Pruty zastupující pylon, mostovku i závěsy byly modelovány ve 

svých souřadnicích na základě předem stanovené geometrie. Kotvení závěsů do 

mostovky i odklon pylonu mají svoji pevnou polohu. Poloha závěsů v příčném 

směru byla hledána podle pravidel „výchozího stavu“. 
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 Výchozím stavem je označena fáze působení konstrukce, kdy pod vlivem 

stálých složek zatížení dochází k minimální až nulové deformaci mostovky a 

pylonu. 

 Celý princip rozkladu sil a jednotlivých fází hledání výchozího stavu je po 

krocích popsán v příloze P3 (statický výpočet – str. 11 až 18). Principiálně se jedná o 

zjištění poměrného přetvoření závěsů vlivem působení stálého zatížení a 

dopočítání nutného zkrácení na základě normálové síly „N“ v závěsu za účelem 

vyrovnání tíhy mostovky svislými složkami normálových sil (G = Nz). Známe-li 

přetvoření závěsu, jednoduše určíme nutné zkrácení závěsu do výchozí polohy. 

 Výpočet sil v závěsech musí zohledňovat velikost vodorovných složek sil, 

které ohýbají pylon v podélném směru. Pokud je výpočet řízen tak, že suma těchto 

složek se zleva a zprava rovná, potom je namáhání pylonu v podélném směru 

ideálně nulové.  

 
 Celým procesem se snažíme přiblížit k ideálnímu průběhu ohybových 

momentů na mostovce. Ideální průběh je takový, kdy jej lze přirovnat k průběhu 

ohybových momentů na spojitém nosníku (viz. následující obrázek). 

 
  

Vzhledem k tomu, že se jedná o náročný systém přirovnatelný ke spojitému 

nosníku na pružných podporách (nikoliv pevných), je téměř nemožné docílit 

totožného průběhu. Tomuto průběhu se snažíme přiblížit zkracováním 

jednotlivých závěsů. Protože se jedná o provázaný systém konstrukce, přílišné 

zkrácení jedno ze závěsů vede k povolení sousedního závěsu a opačně a tím je 

narušena rovnováha ohybových momentů. 
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Hodnota zkrácení byla hledána iteračně v jednotlivých fázích: 

 

1) 1. fáze iterace – závěsy jsou zkráceny na základě poměrného přetvoření 

pouze od zatížení vlastní tíhy (bez předpětí) 

2) 2. fáze iterace – je iteračně upraveno zkrácení závěsů 1. fáze v závislosti na 

průběhu ohybových momentů 

3) 3. fáze iterace (finální) – je upraveno zkrácení závěsů ze 2. fáze po vnesení 

předpětí 

 

Průběh ohybových momentů od stálého zatížení po rektifikaci v jednotlivých fázích 

vypadá takto: 

 

Nultá fáze (bez zkrácení): 

 
 

První fáze: 

 
Druhá fáze: 

 
Třetí (finální) fáze: 
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 V příčném směru lze zajistit výchozí stav několika způsoby.  

 

Pokud bychom měli symetrické podélné kotvení závěsů na mostovce po 

obou stranách, iteračně by se musel hledat odklon pylonu tak, aby výslednice sil 

v závěsech a výslednice tíhy pylonu byly v momentové rovnováze. A tím by bylo 

zajištěno minimální namáhání pylonu na ohyb.  

 

V případě závěsů kotvených na samostatných základech může být výchozí 

stav hledám posunem vyrovnávacích závěsů v příčném směru. Tento princip byl 

použit v posuzovaném případě.   

 

Výsledná deformace pylonu v konečné fázi výchozího stavu: 

 

    

ux = 1,5 mm 

uy = 0,7 mm 

 

Výsledná deformace mostovky v konečné fázi výchozího stavu: 

 

 

uz = -2,3 mm 
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 Veškerý návrh a popis postupu je dostupný v příloze P3 – statický výpočet 

včetně použitých materiálů. 

 

Rozhodující kombinací pro návrh předpětí je dle zásad MSP častá 

kombinace s chodci na první polovině rozpětí (ve statickém výpočtu označeno jako 

CO6). 

Předpětí bylo navrženo jako plné, tedy napětí betonu v tahu je menší nebo 

rovno 0 MPa. Průběh kabelů je uvažován bez zakřivení a trasování probíhá v těžišti 

průřezu. 

 

NAVRŽENY: 4 kabely po 7 lanech (předpínací výztuž Y1860 S7-15,7). 

 

  

 V rámci mezního stavu únosnosti byl proveden posudek pro prutový model 

na kombinaci momentu a normálové síly. Návrh podélné výztuže byl proveden dle 

konstrukčních zásad.  

(NAVRŽENO: ∅ 12 á 150 mm) – při spodním i horním okraji 

 

 Přenos smyku byl na strnu bezpečnou uvažován pouze v trámech. Smyková 

výztuž byla navržena dle konstrukčních zásad.     

(NAVRŽENY ČTYŘSTŘIŽNÉ TŘMÍNKY 4∅ 10) 

 

 Pro mezní stav únosnosti v příčném směru byl vytvořen 2D model desky se 

žebry. Sledovanou veličinou pro dimenzování výztuže v příčném směru na 

spodním okraji desky je dimenzační moment myD-. 
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Výztuž v desce navržena pro myD-: 

(NAVRŽENO: ∅ 10 á 200 mm) - při spodním i horním okraji (na stranu bezpečnou) 

 

 
 

Vyztužení žebra desky: 

(NAVRŽENO: 3∅ 18)  

 

 Posouzení pylonu bylo provedeno pro kombinaci dvojice ohybových 

momentů a normálové síly v programu IDEA StatiCa 9. Ručním vypočtem resp. 

částečně výpočtem v excelu byly ověřeny výsledky programu. Ručně byl odvozen 

příspěvek II. řádu a bod 3 interakčního diagramu. 

 

 Posouzení bylo provedeno pro vnitřní síly v řezu v patě, uprostřed pylonu a 

v hlavě. Hlavní nosná výztuž byla navržena pro posudek v patě. Výztuž v hlavě byla 

optimalizována dle využití a její únosnost přepočítána v programu. 

NÁVRH VÝZTUŽE : 

V PATĚ PYLONU    V HLAVĚ PYLONU 
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 Pro potřeby bakalářské práce byla konstrukce zjednodušena na 

monolitickou konstrukci. Pro zjednodušení nebylo počítáno se zatížením teploty a 

větru. Právě zatížení teplotou by hrálo významný vliv v reálné praxi na samovolnou 

roztažnost a zkracování ocelových závěsů.  

 Byl nalezen výchozí stav konstrukce.  

 Konstrukce byla modelována pomocí SCIA Engineer 17.1 jako 3D prutový 

model. Pro ověření v příčném směru byl vymodelován úsek mostovky jako 2D 

deska se žebry. 

 Mostovka byla prověřena z hlediska mezního stavu únosnosti a 

použitelnosti. Pylon byl ověřen na kombinaci tlaku a ohybu. Posouzení bylo 

provedeno v souladu s normou ČSN EN 1992-2 Betonové mosty – navrhování a 

konstrukční zásady.  

 

 V další fázi výpočtu by třeba bylo zohlednit: 

1) podélný sklon mostovky 

2) zahrnout zatížení teplotou a větrem do výpočtu 

3) vést myšlenky geotechnickým směrem – co se zakládání stavby týče 

(zohlednit význam samokotvené varianty) 

4) optimalizovat průřez pylonu – což by mělo za následek kompletní 

přehodnocení výchozího stavu 

5) dynamickou analýzu konstrukce 
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