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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí lávky pro pěší, která se nachází 

v Bezručových sadech v Olomouci. První část se věnuje popisu konstrukcí 

z ultra vysokopevnostního betonu. Další dvě části se věnují návrhu konstrukce. 

Hlavní část se zabývá zhotovením návrhu předběžných variant a přepočtem 

stávající konstrukce, ke kterým jsou vytvořeny výkresy základního uspořádání. 

Pro vybranou variantu je poté dokumentována podrobnějšími výkresy. 

Statický výpočet na základě platných evropských norem ověřuje spolehlivost 

výsledné varianty lávky v podmínkách MSÚ a MSP. 

Klíčová slova 

Lávka pro pěší, betonová konstrukce, ultra vysokopevnostní beton, předpjatý 

beton, prostý nosník 

Abstract  

The diploma thesis deals with the reconstruction of the footbridge, which is 

located in Bezručovy sady in Olomouc. The first part describes structures made 

of ultra high-strenght concrete. The other two parts are focused on the design 

of the structure. 

The main part deals with the design of premilinary variants and recalculation 

of the existing strcuture, for which drawings of the basic layouts are created. It 

is then documented with more detailed drawings for the selected variant. The 

static calculation on the basis of valid EN standards verifies the reliability of the 

resulting fottbridge variants in ULS and SLS conditions. 

Keywords 

Footbridge, concrete construction, ultra high performance concrete, 

prestressed concrete, simply supported beam 
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Úvod 

Tématem této práce je návrh nosné konstrukce lávky pro pěší z 

vysokohodnotného betonu. Tento moderní materiál nalézá stále širší 

uplatnění, v mostním stavitelství pak zejména u lávek pro pěší. Při výběru 

tématu diplomové práce jsem se rozhodl pro konstrukci z UHPC právě proto, 

že je to dle mého názoru materiál budoucnosti a sám o sobě je svou 

složitostí a náročností při zpracování velmi zajímavý.   

Práce je rozdělena do dvou částí.  

V první, teoretické části, jsou popsány materiálové vlastnosti 

vysokohodnotného betonu, jeho rozdílnosti od tradičního betonu, dále též 

normy a předpisy, sloužící pro jeho navrhování. Je zde také představeno 

několik již realizovaných konstrukcí z UHPC, a to jak ve světě, tak v České 

republice.  

Ve druhé části bude řešen statický výpočet nosné konstrukce lávky pro pěší 

pro konkrétní lokalitu a zadané rozpětí. Při návrhu je kladen důraz zejména 

na rozhodující části nosné konstrukce a její kritické detaily. 
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1 Rešerše 

1.1 Úvod 

Mostní objekt je součást dopravní cesty v místě, ve kterém je potřeba 

překonat přírodní nebo umělou překážku přemostěním, popř. zvolit 

obdobné řešení z vodohospodářských, ekonomických, ekologických nebo 

estetických důvodů. Pojem mostní objekt se dělí na mosty, propustky a 

lávky.  

Lávka je mostní objekt, který má kolmou světlost otvoru alespoň 2,0 m. 

Tento objekt je tvořen spodní stavbou, nosnou konstrukcí, svrškem, 

vybavením, přidruženými částmi, popř. přesypávkou. Rozdíl mezi mostem a 

lávkou spočívá v tom, že lávka slouží buď chodcům i cyklistům, anebo pouze 

chodcům anebo pouze cyklistům. 

Konstrukce lávek nejsou masivní, mají menší normové hodnoty zatížení, 

nežli mají mosty, proto se navrhují štíhlejší nosné prvky a jsou více esteticky 

příjemné. To má za následek, že jsou více náchylné na dynamické zatížení 

v podobě lidského kroku nebo zatížením větrem. Hlavním kritériem návrhu 

lávky je, aby se nedostaly do rezonančního stavu. Pro lávky, na kterých se 

očekává velký pěší provoz, volíme tužší průřez, kterým docílíme vyšší vlastní 

frekvenci, než jsou frekvence lidského kroku. Pokud navrhneme méně tužší 

konstrukci lávky, musíme počítat s tím, že konstrukce bude mít větší průhyb 

a snadněji se rozkmitá. Pokud bude hrozit rezonanční stav, je výhodnější 

navrhnout tlumič než zesilovat konstrukci. [1] 

Historický vývoj konstrukcí lávek je prakticky shodný s vývojem silničních 

mostů. Ať se jedná o použitý materiál, tak i o použitou technologií výstavby. 

Mezi nejrozšířenější materiály patří prostý beton, železobeton, předpjatý 

beton, ocel nebo dřevo. Realizace lávek se odvíjí od typu konstrukce a taktéž 

od místa výstavby a je zcela individuální. 

Zatížení, které působí na lávky, můžeme rozdělit podle doby trvání na stálé 

a nahodilé. Stálé zatížení reprezentuje vlastní tíha konstrukce a ostatní tíha 

stálých částí mostu, mezi které můžeme zahrnout zábradlí, či jiná zařízení 

nesené nosnou konstrukcí. Nahodilé zatížení se dělí na dlouhodobé, 

krátkodobé a mimořádné zatížení. Nahodilé zatížení můžeme dále ještě 

rozdělit na silové působení a nesilové působení. Mezi silové působení patří 

např. zatížení chodci, zatížení sněhem aj. Nesilové působení představuje 

například teplotní změny okolního vzduchu. Nedílnou součástí zatížení 

lávek jsou i dynamické účinky v podobě chůze chodců, přejíždění servisního 

vozidla, pohybu nevyvážených částí strojů a podobně.  

Zásady navrhování podle mezních stavů se dělí na dva základní mezní stavy, 

a to na mezní stav únosnosti (MSÚ) a mezní stav použitelnosti (MSP). Mezní 
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stav únosnosti se týká bezpečnosti osob nebo bezpečnosti konstrukce. 

Mezní stavy únosnosti se musí ověřovat na ztrátu statické rovnováhy 

konstrukce nebo její části, poruchami nadměrného přetvoření, ztrátou 

stability konstrukce nebo její části. Mezní stav použitelnosti se týká funkcí 

konstrukce nebo nosných prvků za běžného provozu, pohody osob a 

vzhledu stavby. Tyto stavy můžeme rozdělit na stavy vratné a nevratné. 

Ověřování mezních stavů použitelnosti má vycházet z kritérií týkajících se 

následujících hledisek a to: deformací, které ovlivňují vzhled konstrukce, 

pohodu uživatelů nebo provozuschopnost konstrukce; kmitání, která 

způsobují nepohodu osob nebo omezují funkčnost konstrukce; poškození, 

která mohou nepříznivě ovlivnit vzhled, trvanlivost nebo provozuschopnost 

konstrukce. Navrhování podle mezních stavů musí vycházet 

z odpovídajících modelů konstrukce a zatížení a musí se ověřit, že žádný 

mezní stav není překročen. Ověření se provádí na všechny příslušné 

návrhové situace a zatěžovací stavy. [2] 

1.2 Vysokohodnotný beton 

1.2.1 Historie vysokohodnotného betonu 

Historie vysokohodnotého betonu se datuje k začátkům padesátých let, kdy 

se Ottu Grafovi podařilo vyrobit beton o pevnosti 70 MPa. Avšak stavební 

průmysl v těchto letech projevil velmi malý zájem o tento nový produkt. 

Nezájem se nezměnil ani v roce 1966, kdy inženýr Kurt Walt dokázal, že 

pomocí speciálních výrobních metod je možné dosáhnout pevnosti až 

140 MPa. Avšak se zrodila první myšlenka týkající se potenciálních aplikací 

vysokohodnotého betonu za přidání omezeného množství křemičitého 

úletu a vhodných superplastifikátorů. 

Teprve koncem 80. let bylo možné vyrábět beton v třídách pevnosti až do 

C100/115. V tomto vývoji se ukázal jako velmi důležitý objev účinků 

křemičitého úletu a vývoj účinných superplastifikátorů. Na začátku byla 

vysokopevnostnímu betonu připisována pouze omezená role, především 

kvůli mnohem vyšším výrobním nákladům ve srovnání s běžnými betony. 

Ukázalo se však, že je realističtější provádět srovnání na základě celého 

projektu. Jedním z příkladů byl most Stichtse, postavený nedaleko města 

Amsterdam v roce 1997. Použití betonu C80/90 umožnilo snížit průřezovou 

plochu tohoto mostu o 30 %. Menší průřezová plocha nosníku vedla k úspoře 

předpínací výztuže o 26 %. Další výhody se jevily v podobě lepší 

zpracovatelnosti, vysoké odolnosti proti opotřebení, smrštění a trvanlivosti 

betonu.  Ukázalo se, že řešení používající beton C80/90 nebylo o moc dražší 

než alternativa konvenčního betonu.  
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Zvýšení pevnosti betonu na hodnoty nad 120 MPa bylo považováno za 

nerealistické, protože tomu bránila pevnost kameniva jako nejslabší složky 

směsi. 

Nový průlom přišel s vývojem nového konceptu pro složení ultra 

vysokopevnostních betonů. Na základě této koncepce bylo možné vyrábět 

betony s pevností v tlaku do 200 MPa. Pro dosáhnutí těchto pevností je 

důležité dodržovat tyto základní pravidla: 

• Maximální velikost zrn by měla být než menší u tradičních betonových 

směsí, protože velká zrna způsobují koncentraci napětí, které vede ke 

snížení pevnosti. V současnosti se používají zrna do velikosti 2 mm. 

• Je důležité zachování optimální hustoty pojiva mezi kamenivem. To, 

že jsou vyplněny všechny póry mezi kamenivem, má za následek 

snížení napětí na kontaktních plochách a nezačnou se tvořit 

mikrotrhliny. Mikrostruktura je v zásadě velmi hustá, což se projevuje 

nejen ve vysoké pevnosti, ale také v mnohem vyšší odolnosti vůči 

poškození betonu nebo výztuž.  

• Množství použitého cementu by mělo být takové, aby voda byla plně 

vázána. Zbývající nehydratované částice cementu pak působí jako 

plnivo. 

• Do betonu by se měla být přidána jemná ocelová, aby bylo zaručeno 

tažné chování. 

Až donedávna se používání betonu s velmi vysokou pevností stále setkávalo 

s nesouhlasem. Porovnání nákladů na výrobu m3 takového betonu s náklady 

na konvenční beton má za následek negativní výsledek na první pohled. 

Dosud byly náklady na výrobu UHPC na m3 čtyřikrát až pětkrát vyšší než u 

konvečního betonu. Srovnání by se však mělo provádět na základě celého 

projektu. Příkladem toho je japonská lávka Sakata Mirai, která má pětinovou 

hmotnost, než pokud by byla postavena z konvenčního betonu. Náklady 

projektu byly nakonec o 10% nižší než náklady na srovnatelný most 

z konvenčního betonu. [3] 

1.2.2 Terminologie, definice 

Pojem High Perfomance Concrete (HPC) je poměrně nový termín. Dříve se 

označovaly betony mimořádné kvality „High Strenght Concrete“ (HSC). Toto 

označení jednoznačně vychází z jediné charakteristiky a tou je jeho pevnost, 

která je vnímána jako nejdůležitější charakteristika. V tomto smyslu je 

označení HSC pro vysokopevnostní betony používáno i nadále. 

Jsou zde však i jiné charakteristiky betonu, než je pouze pevnost, které 

z hlediska vlastností betonu v konstrukci představují neméně důležité rysy. 

Patří k nim například trvanlivost. Stručně se takové betony označují jako 

vysokohodnotné (High Performace Concrete – HPC). Betony typu HSC tvoří 

jen jednu podskupinu betonu typu HPC.  
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Mezi základní definice betonů vysokých pevností se uvádějí: 

• Vysokohodnotný beton (High Performace Concrete – HPC) je beton 

pevnostních tříd C55/67 až C90/105 mimořádné kvality, jehož některá 

vlastnost překračuje vlastnosti běžných betonů. 

• Velmi vysokohodnotný beton (Very High Performace Concrete – 

VHPC) je beton mimořádné kvality pevnostních tříd C100/115 až 

C135/150. 

• Ultra vysokohodnotný beton (Ultra High Performace Concrete – UHPC) 

je beton mimořádné kvality pevnostních tříd vyšších než C135/150. 

V současné době se diskutuje o hranici C110, kdy lze považovat beton 

za UHPC, avšak musí splňovat požadovanou trvanlivost a odolnost. 

• Vysokopevnostní beton (High Strenght Concrete – HSC) je obyčejný 

nebo těžký beton pevnostní třídy C55/67 až C90/105, jehož výraznou 

vlastností je pevnost. 

• Vysokopevnostní lehký beton (LHSC) je beton o objemové hmotnosti 

menší než 2000 kg/m3 a pevnostní třídy vyšší než LC50/55. 

Shrnutí pevnostních tříd ukazuje Obr. 1. 

 

Obr. 1 Třídy betonů a UHPC [4] 
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1.2.3 Materiálové vlastnosti 

Požadavky na výrobu betonu vysokých pevností jsou rozřazovány podobně 

jako u betonů běžných pevností. První skupina požadavků se týká složek pro 

jejich výrobu. Největší důraz je kladen na kamenivo, především na jeho tvar 

a velikost. Druhá skupina požadavků se týká vlastností zatvrdlého betonu. 

Kromě tlakové pevnosti, která je základním kritériem, je důležitá pevnost 

v tahu. Ta je hlavně ovlivňována obsahem vláken. Přesnou specifikaci 

vlastností UHPC nenalezneme v normě pro výrobu betonu (ČSN EN 206), 

avšak můžeme je naleznout v různých národních směrnicích a 

dokumentech. Příklady můžeme naleznout ve francouzských, německých, 

popřípadě ve směrnicích z USA. Následující doporučení pro UHPC uvádí tyto 

parametry. Charakteristická pevnost v tlaku se pohybuje v rozmezí 150 až 

250 MPa. Beton má vysokou reziduální pevnost v tahu dosaženou vysokou 

dávkou drátku, objemově více než 2 %. V prostém tahu dosahuje pevnosti 

alespoň 7 MPa a více. Vodní součinitel je nižší než 0,25. UHPC dosahuje 

výrazně vyšší trvanlivosti než běžné betony. Pracovní diagram v tahu 

ukazuje Obr. 3. 

Z výše uvedených vlastností můžeme za hlavní výhody UHPC povařovat 

vysokou pevnost a odolnost proti účinkům okolního prostředí. Obecně se 

udává životnost prvků z UHPC přes 200 let. Díky těmto vlastnostem lze 

navrhovat štíhlejší konstrukce a tím snižovat jejich hmotnost. Nedoporučuje 

se navrhovat masivní prvky, respektive je tento druh betonu nevhodný pro 

tento typ konstrukcí. Vzhledem k nízkému obsahu pórů uvnitř kameniva, 

kvůli kterým je ztížen vstup agresivních médií do betonu, je dosaženo 

vysoké trvanlivosti a mrazuvzdornosti. Tyto vlastnosti umožňují nejen 

navrhovat prvky UHPC do všech prostředí, ale zároveň i navrhovat menší 

krycí vrstvu betonářské či předpínací výztuže. Vysoký obsah drátků v betonu 

poté zajišťuje vysokou reziduální pevnost v tahu po vzniku pevnosti.  

Obecně tedy můžeme předpokládat, že UHPC dosahuje pevnosti 150 MPa. 

UHPC se neliší od běžného betonu pouze pevností v tlaku, ale také složením 

směsi. Složení můžeme porovnat na Obr. 2. Na poslední fotografii je 

struktura UHPC a lze z ní poznat, že se jedná o jemnozrnnou směs s vysokou 

dávkou cementu, mikrosilik a drátků, která má vysokou hutnost bez 

kapilární porozity. Z toho je patrné, že tento beton se musí řádné hutnit, aby 

zde nevznikaly póry. [5] [6] 
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Obr. 2 Složení směsi betonu [5] 

 

Obr. 3 Pracovní diagram zkoušky v tahu ilustrující chování materiálu UHPC [7] 

ftu – mez pevnosti v tahu; ftc – pevnost v tahu při vzniku trhliny; 

εtc – přetvoření při vzniku trhliny; εtu – přetvoření při dosažení meze 

pevnosti; 1, 2 a 4 – tahové změkčení; 3 – tahové zpevnění 

1.2.3.1 Pevnost UHPC v tlaku 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck se přednostně určuje jako u 

běžného betonu na normových válcích. Nejčastěji se používají válce o 

rozměru 150 x 300 mm. Při zkouškách je požadováno, aby 95 % vzorků 

vyhovělo předepsané charakteristické pevnosti. [8] 
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Tab. 1 Označení tříd UHPC v souladu s fib Model Code 2010 je dáno pouze válcovou 

pevností [8] 

Třída UHPC C110 C120 C130 C140 C150 C160 C170 C180 

fck [MPa] 110 120 130 140 150 160 170 180 

1.2.3.2 Charakteristiky UHPC v pružném stavu 

Modul pružnosti UHPC závisí především na pevnosti UHPC v tlaku a na jeho 

složení. Pro každou recepturu musíme určit Ec zkouškou.  

Přibližnou hodnotu Ec můžeme určit ze vztahu: 

 Ec = k0 x fcm
1/3; kde k0 = 10000 (obvykle 8800 < k0 <10200) 

Poissonův součinitel můžeme předpokládat, do napětí v tlaku 80 % fck, 

hodnotou νc = <0,15; 0,20>. Pro mezní stav únosnosti se používá hodnota 

νc = 0,20. 

Součinitel teplotní roztažnosti můžeme předpokládat hodnotou 

αT = 1,1 x 10-5. [8] 

1.2.3.3 Pevnost UHPC v tahu za ohybu 

Charakteristická střední hodnota pevnosti UHPC v tahu za ohybu fctm se určí 

ze zkoušky podle ČSN EN 14651: fctm = 0,7 fR1k; kde fR1k je pevnost v tahu 

za ohybu při velikosti rozevření trhliny CMOD1 = 0,5 mm. [8] 

Z grafu, který nalezneme v Metodika 2 [8], pro hranol 150 x 150 x 550 mm lze 

odečíst přibližnou hodnotu pevnosti v tahu hodnotu σ = 14 MPa. Jedná se o 

konzervativní hodnotu. [8] 

1.2.4 Normy a předpisy 

V současnosti není žádný mezinárodně uznávaný a přijímaný předpis pro 

navrhování a výrobu prvků z UHPC. Jejich vývoj neprobíhá tak rychle, jak bylo 

původně předpokládáno.  

Základním systematickým předpisem pro další vývoj předpisů pro 

navrhování a kontrolu je fib Model Code 2010, který v konečném znění vyšel 

roku 2013. Tato publikace ovšem uvádí vlastnosti materiálů pouze do třídy 

pevnosti C120/140. Každý další předpis pro navrhování UHPC by měl tedy 

vycházet z koncepce Model Code 2010 nebo by neměl obsahovat rozpory 

s touto modelovou mezinárodní normou. Platnost se očekává přibližně do 

roku 2030.  

V zahraničí vyšlo pro navrhování UHPC několik předpisů pro jednotlivé země. 

Ve Francii byl vydán předpis SETRA/AFGC, který vyšel v roce 2013. Toto 

doporučení předpokládá používání průmyslově vyráběných suchých směsí. 
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Popisují se zde metody pro průkazní a kontrolní zkoušky, avšak nepopisuje 

kombinaci UHPC s betonářskou výztuží.  

V Německu byly publikovány předpisy pro použití UHPC v BetonKalenderu 

(2013 a 2014). Předpokládají použití lokálně dostupných materiálů a 

popisují i kombinaci UHPC s betonářskou výztuží. [7] 

V České republice vznikly v roce 2010 Technické podmínky (TP 226) – 

Vysokohodnotné betony pro mosty PK. Tento předpis se zabývá použitím 

vysokohodnotného betonu pro pozemní komunikace, který platí pro nosné 

prvky mostních staveb pevnostních tříd betonu C55/67 až C90/105. Pro tyto 

betony platí návrhové postupy uvedené v ČSN EN 1992-1-1 a v  

ČSN EN 1992-2. Pro betony vyšších pevnostních tříd už tyto TP neplatí. Pro 

použití vyšších pevnostních tříd než C90/105 je zde doporučeno používat 

přiměřeně návrhové postupu podle EN a je potřebné charakteristiky 

stanovovat na základě zkoušek. [9] 

Dále byl vytvořen podklad pro využívání UHPC v rámci projektu „Aplikovaný 

výzkum ultravysokohodnotného betonu pro prefabrikované prvky“, který 

obsahuje tři díly Metodiky pro návrh UHPC: 

• Metodika 1 – Metodika pro návrh UHPC a pro materiálové zkoušky 

• Metodika 2 – Metodika pro navrhování prvků z UHPC 

• Metodika 3 – Metodika pro výrobu prvků z UHPC a pro kontrolu jejich 

provedení  

Stejně jako německé předpisy, i ty české předpokládají použití lokálně 

dostupných materiálů v místních podmínkách. V nejvíce namáhaných 

částech konstrukce dále připouští použití betonářské výztuže.  

1.2.5 Složení směsi 

Složení UHPC je odlišné než u betonů pevnostních tříd C55/67 až C90/105. 

Vyznačují se nezvyklými dávkami pojiv, přísad a příměsí a zpravidla i 

vysokým obsahem rozptýlené výztuže a vysokým modulem pružnosti. 

Odlišné jsou i způsoby míchání a ošetřování. U tohoto druhu betonu je velmi 

důležité přesné dávkování surovin a každá směs by měla být navržena na 

konkrétní podmínky použití. Obecně zde platí, že dosažení vysokých 

pevnostních tříd je v současnosti technicky a ekonomicky velmi náročné. 

[10] 

Pro příklad jsem uvedl v Tab. 2 typické složení směsi UHPC. Tato směs 

obsahuje drobné kamenivo v maximální velikosti zrna 1 mm. 
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Tab. 2 Typické složení UHPC materiálu [11] 

Materiál kg/m3 Hmotnostní % 

Portlandský cement 712 28,5 

Drobné kamenivo 1020 40,8 

Křemičitý úlet 231 9,3 

Křemenná moučka 211 8,4 

Přísada redukující vodu 30,7 1,2 

Urychlovač 30 1,2 

Ocelová vlákna 156 6,2 

Voda 109 4,4 

1.2.5.1 Cement 

Uváděné informace předpokládají využití klasického cementu 

z portlandského slínku. Obvykle se používá typ CEM I 42,5 a CEM I 52,5, 

použití jiných typů však není vyloučeno. Dávkování cementu vyplývá 

z návrhu a optimalizace receptury a bývá oproti běžným betonům vyšší, 

pohybuje se mezi 600-1000 kg/m3. [7] 

Tab. 3 Třídy pevnosti cementu [12]  

 

1.2.5.2 Kamenivo 

Kamenivo v UHPC je velmi důležité a je na něj kladen velký důraz, protože 

tvoří nosnou kostru výsledné směsi. Proto je tedy nezbytné, aby vstupní 

kamenivo splňovalo požadovanou pevnost a minimum interních poruch. 

Výroba výsledné směsi vyžaduje daleko vyšší nároky na kvalitu vstupních 

surovin a přesnost dávkování, doporučuje se používat tříděné písky 

z pevných hornin, především z vyvřelých hornin, popřípadě křemičitý 

sklářský nebo slévárenský písek. Ty se pak mísí ve vhodném poměru tak, aby 

bylo dosaženo požadované křivky zrnitosti. Velikost zrna je omezena na 
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2 mm, avšak častěji se používá zrno o největší velikosti do 1 mm. 

Nejběžnější druh kameniva je čedičové kamenivo. [7] 

1.2.5.3 Voda 

Hodnota vodního součinitele w/c je běžně mezi 0,20-0,25. Objevují se však i 

směsi s vodním součinitelem mimo tento interval.  

V Tab. 4 jsem uvedl očekávané pevnosti betonu v tlaku při zvoleném 

vodním součiniteli. 

Tab. 4 Tlaková pevnost vysokohodnotného betonu v závislosti na hodnotě vodního 

součinitele [13] 

Vodní součinitel: voda / cement + 

příměsi 

Očekávaná pevnost v tlaku [MPa] 

0,40 – 0,35 50 – 75 

0,35 – 0,30 75 – 100 

0,30 – 0,25 100 – 125 

0,25 – 0,20 > 125 

1.2.5.4 Přísady 

Pro lepší zpracovatelnost a tekutost čerstvé směsi se používají 

plastifikátory. Pro UHPC jsou potřeba velmi účinné plastifikátory, nazýváme 

je zde superplastifikátory, které slouží k dostatečné redukci vody. Typy a 

dávkování jsou dány návrhem a optimalizací receptury. Nejlépe vyhovují 

přísady na bázi polykarboxylátetherů (PCE). [7] 

1.2.5.5 Příměsi 

Příměsi jsou jemnozrnné anorganické materiály s velikostí zrn max. 

0,25 mm. Cílem je zajistit co největší hutnost a minimalizovat mezerovitost 

směsi. Tímto kladně přispívají k ovlivnění reologických vlastností čerstvé 

směsi. Mezi reologické vlastnosti patří například smršťování a dotvarování. 

Rozlišujeme dva typy příměsí. Prvním typem je typ I, jedná se o inertní 

příměsi, které reprezentují např. mletý křemen, kamenná moučka nebo 

vápenec. Druhým typem je typ II, zde se jedná o latentně hydraulické 

příměsi. K tomuto typu můžeme zařadit křemičitý úlet, popílek a 

vysokopecní granulovaná struska. Tento typ příměsí se podílí na hydratační 

reakci směsi. [7] 

Příměsi typu I slouží primárně jako mikroplnivo pro optimalizaci 

granulometrie, případně pro úpravu reologických vlastností. Příklady jsou 

uvedené výše. [7] 

Mezi příměsi typu II patří, jak je uvedené výše, například křemičitý úlet 

(mikrosilika). Primárně slouží jako mikroplnivo na vyplnění mikrostruktury. 

Ze zahraničních zkušeností se projeví zejména při teplotním ošetřování 

UHPC při teplotách 80–90 °C v době tvrdnutí. Protože křemičitý úlet má velký 
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měrný povrch, je zde vyšší požadavek na dávkování vody a použití 

superplastifikátorů. Dalším typem příměsi je popílek. Podobně jako u 

křemičitého úletu slouží primárně jako mikroplnivo, případně pro úpravu 

reologických vlastností. Popílek by měl převážně pocházet ze spalování 

černého uhlí. [7] 

1.2.5.6 Vlákna 

Pro zajištění houževnatosti a vysoké duktility UHPC je nezbytné použít 

rozptýlenou výztuž. Jedná se o vláknovou výztuž, která je všesměrně 

orientována. Procentuální objem vláken ve směsi je v rozmezí 1-3 % 

celkového objemu. Nejvhodnější vlákna do směsi UHPC jsou 

vysokopevnostní ocelová mikrovlákna s průměrem do 0,3 mm v délce do 20 

mm. Ty se vyznačují pevností v tahu až 2000 MPa. Vyztužení poté ovlivňuje 

konečné chování materiálu, především se jedná o přenos napětí po vzniku 

trhliny. Z toho vyplývá, že při použití většího podílu vláken dosahujeme vyšší 

pevnosti v tahu. [7] 

K vyztužení prvku můžeme využít i jiné materiály. Vhodnou volbou jsou 

například vlákna z polymerů, PVA vlákna nebo skleněná. Nutné je však 

odzkoušet zkušební vzorky, zda mají dostatečnou duktilitu a trvalý přenos 

napětí vlákny po vzniku trhliny. Ze zkušeností víme, že lze tyto typy výztuže 

použít, ale účinnost nemusí být dostatečná, proto musíme jejich použití 

vždy ověřit testem. Avšak skleněná vlákna nemusí být vhodnou volbou kvůli 

své křehkosti. [7] 

  

Obr. 4 Typy a tvaru rozptýlené výztuže [14] 

Při použití UHPC musíme věnovat pozornost orientaci výztužných vláken, 

zejména při rovnoměrném lití betonové směsi u rozměrnějších prvků a 

místům, kde dochází ke slití dvou proudů nebo přelití dvou vrstev čerstvé 

betonové směsi. Při výpočtu tedy musíme zavést tzv. součinitel orientace K, 

který upravuje hodnoty návrhové reziduální pevnosti v tahu pro mezní stav 

použitelnosti a mezní stav únosnosti. Při příznivých účincích orientace 

rozptýlené výztuže je hodnota součinitele K < 1,0, při nepříznivých účincích 

je hodnota součinitele K > 1,0. Pokud prokážeme příznivé účinky v jednom 

směru, musíme potom ověřit hodnoty součinitele K pro ostatní směry 

namáhání konstrukčního prvku. [8] 
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1.2.6 Dávkování a míchání 

S ohledem na velké množství vstupních složek UHPC je proces míchání a 

přípravy velmi složitý a je nutno dodržet přesné dávkování. Ve srovnání 

s běžným betonem má UHPC jiné reologické vlastnosti čerstvé směsi a tím i 

rozdílný přístup. Tyto vlastnosti se dají srovnat se samozhutnitelným 

betonem (SSC). Proto je vyžadována vysoká přesnost dávkování, většinou 

do ± 1 %. Také je směs velmi citlivá na dávkování vody, protože to ovlivňuje 

výslednou pevnost betonu. Pro správný vodní součinitel je nutné používat 

vysušené kamenivo. [11] 

Ze zkušeností vyplývá, že UHPC lze míchat v míchačkách s nuceným 

mícháním, které používají míchací centra betonáren. Avšak musíme vzít 

v úvahu, že pro UHPC je potřeba delší doba míchání, abychom dosáhli 

dostatečného promíchání složek. To má za následek vyšší spotřebu energie. 

Doba míchání je oproti míchání konvenčních betonů přibližně 2x až 6x delší. 

Nejdůležitějším faktorem výroby UHPC je dokonalé promíchání směsi. 

Přesné dávkování a míchání směsi UHPC vychází z laboratorních zkoušek. Při 

nich se zkouší, v jakém pořadí přidáváme jednotlivé složky a doba míchání 

jednotlivých intervalů, abychom docílili homogenity betonové směsi a 

vhodné konzistence pro výrobu jednotlivých dílců. Rozptýlená výztuž se 

obvykle přidává na závěr. Pokud zvolíme vysokou dávku vláken (120 kg/m3 

a více), musíme je dávkovat postupně, aby nevznikaly shluky spojených 

vláken. Po přidaní všech vláken do míchačky se musí celá směs ještě míchat 

po stanovený interval. [11] 

1.2.7 Smršťování a dotvarování 

Mezi hlavní objemové změny betonu zařazujeme dotvarování a smršťování 

betonu. Jsou to dlouhodobě probíhající jevy, které konstrukci ovlivňují po 

celou dobu své životnosti. Existuje několik faktorů, které ovlivňují 

dotvarování a smršťování betonu. Do první skupiny zařazujeme složení 

betonu. Zde je rozhodující množství a druh cementu. Pokud je ve směsi více 

cementu, beton bude více dotvarovávat a smršťovat. U cementu pak dále 

rozhoduje jemnost mletí, čím je jemněji namletý cement, tím jsou účinky 

dotvarování a smršťování vyšší. Dalším faktorem, který ovlivní tyto jevy, je 

vodní součinitel. Pokud přidáme více vody do směsi, dotvarování a 

smršťování bude mít větší účinek. V neposlední řadě způsobí vyšší 

dotvarování a smršťování jemnější zrna kameniva. Dalším ovlivňujícím 

faktorem je prostředí, ve kterém se nachází konstrukce. V sušším prostředí 

bude beton dotvarovávat a smršťovat více. Taktéž negativně ovlivní 

objemové změny rozměry a tvar průřezu, čím jsou prvky tenčí, tím 

intenzivněji dotvarovávají a smršťují, protože rychleji vysychají. Tento faktor 

charakterizujeme obvykle plochou a obvodem průřezu. Naopak kladný vliv 

na dotvarování a smršťování má hutnost betonové směsi. Pokud je beton 
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hutný, má poté nižší dotvarování a smršťování. Obr. 5 reprezentuje vývoj 

deformace vyvolané smršťováním a napětím betonu. [15] 

na základě těchto faktorů můžeme usoudit, že dotvarování a smršťování 

bude mít významný vliv na prvky z UHPC. 

 

Obr. 5 Vývoj deformace vyvolané smršťováním a napětím betonu [15] 

1.2.7.1 Dotvarování 

Dotvarování je jev, při kterém se beton plasticky přetvořuje vlivem vnějšího 

zatížení. Beton dotvaruje po celou dobu své životnosti. Na mladším betonu 

se deformace projevují významněji než na starším betonu. Pro příklad 

můžeme uvést, že beton zatížený 20 dní od betonáže, nám bude více 

dotvarovávat a nárust deformací bude vyšší, než když beton zatížíme po 100 

dnech od betonáže. Z hlediska deformací se jedná o dlouhodobé deformace 

vyvolané napětím, ty můžeme ještě rozdělit na vratné, zde se jedná o 

zpožděné pružné dotvarování, a nevratné, které je zpožděné nevratné 

dotvarování.  [16] 

 

Obr. 6 Dotvarování betonu [16] 
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V případě UHPC je dotvarování podobné jako u vysokohodnotných betonů a 

je významně nižší než u běžných betonů. [7] 

1.2.7.2 Smršťování 

Smršťování je jev, při kterém beton vysychá a mění svůj objem. Každý beton 

smršťuje, avšak vhodným ošetřováním betonové směsi můžeme zmírnit 

jeho účinky. Z hlediska deformací můžeme tento jev zařadit mezi 

dlouhodobé a nevratné deformace, které vznikají bez vlivu napětí. U 

běžných betonů se vyskytují dva důvody smršťování. Prvním důvodem je, že 

objem složek před hydratací je větší než výsledný objem ztvrdlého 

cementového tmelu. Zde se jedná o autogenní, popřípadě chemické 

smršťování. Druhým důvodem smršťování je únik vody z betonu do okolí. 

Pokud k úniku vody dochází před začátkem tuhnutí, jedná se o plastické 

smršťování, pokud uniká voda z betonu po začátku tuhnutí a tvrdnutí, jedná 

se o vysychání betonu. U vysokohodnotných betonů existuje další faktor a 

tím je samovysychání. Výše popsané způsoby smršťování působí souběžně, 

nebo postupně přecházejí jeden v druhý. Spolu reprezentují celkové 

smršťování betonu. [17]  

Jak již bylo uvedeno, u vysokohodnotných betonů se projevuje 

samovysychání. Ztvrdlý cementový tmel dosahuje tak malé propustnosti, že 

se voda z povrchu betonu není schopna dostat do betonové směsi. Zbylá 

voda, která je uvnitř betonu, se spotřebovává při hydrataci zbytků 

cementových zrn, to má za následek změnu objemu – zhydratovaná zrna 

mají menší objem, než objem původních složek a dochází k smršťování 

betonu. [18] 

 

Obr. 7 Smršťování betonu [17] 

Ze zkušeností lze odvodit, že u UHPC nabývá na významu především složka 

autogenního smrštění z důvodu vysokého obsahu cementu. Proto 

nemůžeme tento jev zanedbat při výpočtu. Avšak velký vliv má ošetřování 

betonové směsi na vývoj smršťování. [7] 
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1.2.8 Ošetřování 

Při ošetřování betonové směsi UHPC rozhodují primárně dva faktory – 

teplota a vlhkost. Pro dosažení požadovaných vlastností je důležité 

udržování vhodné teploty. Protože UHPC má nízký vodní součinitel, je velmi 

důležité předejít úbytku vody v počátcích tuhnutí a tvrdnutí uzavřením 

systému nebo udržováním vysoké vlhkosti prostředí. UHPC má specifické 

chování v plastickém stavu před začátkem tuhnutí a tvrdnutí, proto musíme 

při ošetřování vzít v úvahu rizika, při kterých mohou vzniknout různé druhy 

poruch jako trhliny, odlučování složek, zejména vláken nebo vody atd. 

Poruchám můžeme předejít např. zakrytím fólií po betonáži, kropením 

vodou, vlhčením vodní mlhou, popřípadě nástřikem ochranné emulze, aby 

nedocházelo ke ztrátě záměsové vody, otřesům nebo teplotním šokům. [11] 

Zvýšení mechanických vlastností UHPC docílíme proteplováním betonové 

směsi po zatvrdnutí, protože UHPC významně reaguje na teplotní ošetřování 

v prvních dnech po výrobě. Výzkum, který prováděl Kloknerův ústav ČVUT 

v Praze, potvrdil navýšení pevnosti při ošetřování materiálu. Po 3 dnech od 

výroby se začal materiál ošetřovat při teplotě 80 °C a délce 80 hodin. Měření 

prokázalo nárůst pevnosti v tahu za ohybu o cca 25 % a v tlaku cca 10 %. [11] 

Speciálním druhem ošetřování je tzv. interní ošetřování. Používá se 

především u vysokohodnotných betonů, protože disponují nízkým vodním 

součinitelem. Principem tohoto druhu ošetřování je zajištění vody 

k ošetřování mladého betonu. Jelikož cementový tmel je hutný a není 

schopen přijímat vodu z povrchu dovnitř konstrukce. Dochází k deficitu vody 

při hydrataci nutné k ošetřování. Přidáním vody do receptury by se problém 

nevyřešil, protože by to vedlo ke zvýšení vodního součinitele a následnému 

ovlivnění mechanických vlastností, a to především ke snížení pevnosti a 

trvanlivosti konstrukce. Nabízí se tedy řešení vytvořit zásobu vody uvnitř 

betonu, která se bude postupně uvolňovat a sloužit jako voda pro 

ošetřování. To lze provést pomocí absorpčních materiálů, mezi které 

můžeme zařadit pórovité kamenivo z hydroskopických gelů. [19] 

1.3 Aplikace UHPC 

1.3.1 Lávka z UHPC v Lužci nad Vltavou 

Nově zrealizovaná lávka, která se nachází v Lužci na Vltavou, je délky 

138,00 m. Primárně je určená pro pěší a cyklisty, v případě nutnosti je 

navržena na pojezd vozidel IZS a Povodí Vltavy do hmotnosti 3,5 t. Je to 

zavěšená mostní konstrukce s jedním pylonem a nesymetrickými poli, 

z nichž hlavní pole má rozpětí 99,18 m a vedlejší pole má délku 31,90 m. 

Konstrukce se skládá z dvou opěr na březích, pylonu, ke kterému jsou 

kotveny závěsy a mostovka, která se skládá ze segmentů vyrobených 

z UHPC. Výstavba probíhala na pevné skruži v místě břehů a nad vodní 
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plochou se použila metoda letmé betonáže na přestavném montážním 

vozíku z důvodu nesplavnosti Vltavy v daném úseku. [20] 

 
 

Obr. 8 Podélný pohled a příčný řez [21] 

Lávka se nachází v zátopové oblasti řeky, proto bylo při návrhu uváženo 

riziko podemletí a promývání základových půd při zvýšených průtocích 

Vltavy. Lávka je založena na pilotách o průměru 880 mm, ty jsou vetknuty do 

poloskalní horniny třídy R4, které se nacházejí cca 9 m pod stávajícím 

terénem. Na opěře O3 zajišťuje tahové reakce reverzního závěsu šest 

trvalých zemních kotev. [20] 

 

Obr. 9 Pohled na lávku [22] 

Konstrukce pylonu se skládá ze spodního železobetonového dříku a horní 

ocelové konstrukce. Dřík je obdélníkového tvaru s rozměry 9,00 x 2,00 m 

s výškou 2,95 m. Ocelovou konstrukci tvoří dvě stojky obdélníkového tvaru, 

které jsou spojeny masivní hlavou, kde jsou ukotvena nosná lana. Stojky 

mají rozměr v patě pylonu 1000 x 600 mm a ve vrcholu 600 x 600 mm. 

Ocelová část pylonu má výšku 39,85 m a celková výška pylonu včetně 

betonového dříku měří 42,90 m. Ocelová konstrukce je z oceli S355J2+N. [20] 



Rešerše  Aplikace UHPC 

S t r a n a  26  

 

Lávka má dvě pole, jedno je dlouhé 99,18 m a druhé 31,90 m. Jedná se tedy 

o nesymetrické rozpětí lávky. Nosnou konstrukci tvoří dva monolitické 

příčníky u krajních opěr a 33 prefabrikovaných segmentů. Segmenty jsou 

vyrobeny z UHPC s deklarovanou pevnostní třídou C110/130. V podélném 

směru má segment délku 3998 mm. Krajní atypické segmenty jsou dlouhé 

1998 mm. Příčná žebra jsou v jedné a třetí čtvrtině délky segmentu. Výška 

segmentu je 500 mm a výška desky je 60 mm. Šířka krajních trámů je 

v nejužším místě 400 mm rozšiřující se k ose segmentu na 500 mm. Spára 

mezi jednotlivými segmenty je vyplněna vysokopevnostní maltou. 

Pro zaručení dostatečného tlaku ve spárách byly navrženy dva extérní 

předpjaté kabely, které probíhají žebry segmentů, viz Obr. 10. [20] 

 

Obr. 10 Umístění externích předpjatých kabelů 

Na lávce je navrženo 17 dvojic závěsů, které jsou kotveny do horní části 

pylonu a do prefabrikovaných segmentů. 16 dvojic slouží k podepření 

mostovky a jedna dvojice je navržena pro kotvení celé konstrukce do krajní 

podpěry O3. Závěsy jsou tvořeny ze čtyř průměrů nosných lan, jedná se o 

průměry 32 mm, 34 mm, 60 mm a 64 mm. [20] 

1.3.2 Lávky krátkých rozpětí z UHPC 

V rámci projektu TAČR, kterým se zabýval Kloknerův ústav, společnost 

Pontex a KŠ Prefa, probíhal experimentální vývoj optimalizovaného systému 

lávek z UHPC pro krátká rozpětí. Jedná se o systém, který je určen pro 

výstavbu kratších mostních konstrukcí s rozpětím do 20,0 m. 

Optimalizovanými tvary a mechanickými vlastnostmi ve spojení 

s předpětím lze snížit spotřebu primárních surovin a současně zvýšit 

spolehlivost a trvanlivost konstrukce. Mezi další výhody lze zařadit vyšší 

odolnost vůči agresivnímu prostředí, rozmrazovací cykly a nižší náklady na 

údržbu. [20] 

V roce 2018 vyrobila společnost KŠ Prefa první prototyp nosníku podle 

návrhu společnosti Pontex. Tvar nosníku byl navržen jako obrácené 
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písmeno U délky 12,4 m. Výška prefabrikátu byla 290 mm a šířka 800 mm. 

Trámy byly široké 100 mm a výška desky, která trámy spojuje, činila 50 mm. 

Nosník byl vyroben z betonu třídy C110/130 a předpětí bylo realizováno 

trojicí lan Y1860 o průměru 15,7 mm, ty byly vertikálně rozmístěné v každém 

žebru. Zkušební nosník byl podroben statické a dynamické zkoušce. [20] 

Na základě pozitivních výsledků experimentů na zkušebním tělese byl tvar 

průřezů optimalizován a byla zhotovena ocelová forma k opakovanému 

použití. Forma je složena z dílčích modulů, která zaručuje variabilitu 

mostních nosníku se dvěma až pěti žebry. Ty mohou být šířky 70 až 200 mm 

podle potřebného počtu předpínacích lan a požadovaného krytí. Maximální 

délka prefabrikátů je 20,4 m. Šířku lze zvolit až 3200 mm a výšku nosníku 

500 mm. Systém lávek nabízí dvě základní varianty příčného řezu, které se 

liší tvarem okrajů lávky. První varianta je se svislými okraji, která umožňuje 

kotvit zábradlí z boku žebra. Druhá variantá je s převislými okraji desky 

v délce 80 až 280 mm. Toto provedení okrajů je vhodné pro kotvení zábradlí 

shora desky. Prefabrikáty se vyrábí celistvé bez pracovní spáry. Koncové 

příčníky se betonují dodatečně. Ty slouží jako ztužidla a chrání předpínací 

lana. [20] 

V rámci projektu byly zhotoveny v obci Čelákovice tři lávky přes Čelákovický 

potok o rozpětích 10,7 m, 7,9 m a 5,9 m. Lávky jsou situovány v centru města 

v městském parku. Konstrukce byly navrženy o šířce 3,0 m a výšce průřezu 

300 mm, 250 mm a 200 mm dle daného rozpětí. Deska je v tloušťce 60 mm 

a nosník obsahuje pět žeber. Zábradlí je kotveno z boku do přípravků 

zabetonovaných v krajních trámech. Povrch lávky je z pochozí 

polyuretanové stěrky se vsypem z křemičitého písku, která zajišťuje 

protiskluzové vlastnosti. Lávky nejsou zabezpečeny proti vjezdu vozidel, 

jejich konstrukce byla navržena pro přejezd vozidel o hmotnosti 12 tun. [20] 

 

Obr. 11 Lávka v Čelákovicích [23] 
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1.3.3 Zavěšená lávka přes Labe v Čelákovicích 

Za průlom aplikace UHPC v mostním stavitelství v ČR se považuje lávka 

postavená v Čelákovicích, která přemosťuje řeku Labe. Jedná se o zavěšenou 

lávku o třech polích, hlavní pole má délku 156 m a krajní pole jsou o délce 

43 m. Mostovka je široká 3 m a je z předpjatého vysokopevnostního betonu, 

která umožňuje přejezd lehkého užitkového vozidla do 3,5 t. Ta je sestavená 

ze segmentů o délce 11,3 m. Segmenty jsou zavěšeny na závěsech u 

zavřených lan, které jsou kotveny do ocelových pylonů tvaru A. Výstavba 

krajních polí probíhala na pevné skruži a hlavní pole bylo montováno letmo. 

Jednotlivé segmenty se zvedaly z pontonů. [24] 

 

Obr. 12 Výstavba hlavního pole [24] 

Segmenty mostovky byly navrženy z vysokopevnostního betonu třídy 

C110/130 s rozptýlenou výztuží. Ocelové pylony o výšce 37 m mají tvar 

písmene A. Závěsy jsou vedeny ve dvou rovinách a jsou kotveny do výztuh 

v horní části pylonu. Na okrajích mostovky je navrženo ocelové zábradlí, 

které má výšku 1,3 m z důvodu výskytu cyklistů na lávce. Povrch je ošetřen 

z pojízdné stříkané izolace v tloušťce do 5 mm. [24] 

1.3.4 Lávka v továrně Chryso v Sermaises 

V chemické továrně Chryso ve Francii byla instalována lávka z UHPC. Tento 

materiál byl zde použit z důvodu vyšší únosnosti a odolnosti proti požáru, 

než kterými disponují lávky ze dřeva nebo oceli. Zvláště odolnost proti 

požáru je v tomto případě velmi důležitá, protože se v blízkosti konstrukce 

lávky nachází velký sklad chemikálií. Lávka má rozpětí 19 m a nebyla použita 

žádná betonářská výztuž. [11] 
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Obr. 13 Lávka v chemické továrně Chryso [11] 

1.3.5 Lávka Sherbrooke přes řeknu Magog 

V Kanadě byla tato lávka postavena roku 1997 a přemosťuje řeku Magog. 

Lávka má délku 60 m a její deska má tloušťku pouhých 30 mm. Materiál byl 

zde použit Ductal®. Jedná se o dodatečně předpjatou prostorovou 

konstrukci, při které nebyla použita žádná konvenční ocelová výztuž. Horní 

a dolní pásnice prostorové příhradoviny jsou vyrobeny z betonu o pevnosti 

200 MPa v tlaku. Diagonály jsou zhotoveny z UHPC ohraničenými 

nerezovými trubkami, je zde dosaženo zvýšené duktility a pevnosti v tlaku 

až 350 MPa. [11] 

 

Obr. 14 Lávka Sherbrooke [25] 

1.3.6 Lávka Sakata Mirai 

Lávka Sakata Mirai byla postavena v Japonsku roku 2002. Lávka je dlouhá 

50 m a nosnou konstrukci tvoří vazník proměnné výšky, který byl dodatečně 

předepjat. Materiál byl použit Ductal®. Šířka lávky je 2,40 m a proměnná 

výška vazníku je 0,45 až 1,55 m, ten je perforovaný kruhovými otvory. To 
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mělo za následek redukci vlastní tíhy až o 25 %. Mostovka je tvořena šesti 

prefabrikovanými segmenty. [11] 

 

Obr. 15 Lávka Sakata Mirai [26] 
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1. Identifikační údaje stavby 

Stavba: L13 – Lávka přes Mlýnský potok z Bezručových sadů 

k tenisovým kurtům v Olomouci 

Název objektu: SO 201 – Lávka L13 

Kraj: Olomoucký 

Obec: Olomouc 

Katastrální 

území: 

Olomouc - město 

Překážky: Mlýnský potok – řkm 1,70 

 

2. Základní údaje o lávce 

2.1. Lokalita 

Současná lávka se nachází v Olomouci, slouží k převedení stezky pro pěší 

z Bezručových sadů k areálu tenisových kurtů a přemosťuje Mlýnský potok, 

který protéká centrem Olomouce a ústí do řeky Moravy.  

 

Obr. 1 Situace stavby [1] 

2.2. Stávající stav 

Jedná se o jednopolovou ocelovou konstrukci sloužící pouze pro pěší 

provoz. Nosnou konstrukci tvoří čtyři ocelové válcované nosníky profilu I400, 

mostovka je železobetonová z širokého ohýbaného trapézového plechu a 

nadbetonávkou. [2] 
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Charakteristiky lávky:  

Délka přemostění 16,65 m 

Délka lávky 16,50 m 

Délka nosné konstrukce 16,00 m 

Rozpětí pole 15,10 m 

Světlost lávky 13,65 m 

Šikmost lávky Kolmý 

Volná šířka na lávce 1,85 m 

Šířka nosné konstrukce 2,25 m 

Šířka lávky 2,25 m 

Volná výška nad dnem toku 2,80 m 

Stavební výška 0,55 m 

Normální zatížitelnost 0,4 t/m2 

 

Uložení nosné konstrukce je řešeno zabetonováním nosníků do úložného 

betonového prahu. Mostní závěry na lávce nejsou, protože se jedná o 

rozpěrákovou konstrukci. Základy jsou skryté pod povrchem terénu, 

pravobřežní svah je bez zpevnění s odplavenou zeminou. U pravobřežní 

opěry je mírně podemlet úložný práh nad hladinou. Líce úložných prahů jsou 

nerovné a povrch betonu na lících je degradovaný. Ocelové nosníky byly 

v rámci sanace natřeny novou protikorozní ochranou s délkou životnosti 

20 let. Mostovka je z širokého ohýbaného trapézového plechu s výškou vlny 

50 mm a slouží jako ztracené bednění pro železobetonovou nadbetonávku, 

která má maximální tloušťku 120 – 130 mm. Z toho vyplývá, že 

železobetonová deska má minimální tloušťku 70 – 80 mm. Zábradlí je 

ozdobné s výškou 1,10 m. Odvodnění lávky je zajištěno příčným 

střechovitým sklonem 2,0 % a protispádem 4,0 % u krajů. Podélný sklon 

lávky je 0,25 % směrem k Bezručovým sadům. Zde je za rubem závěrné zídky 

umístěn příčný odvodňovací žlab s mříží, ze kterého je voda potrubím 

vyústěna na pravém břehu. [2] 
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Obr. 2 Pohled na lávku 

 

Obr. 3 Detail krajního nosníku 

2.3. Inženýrsko-geologické poměry 

V blízkosti lávky byl v minulosti proveden hloubkový průzkumný vrt, který 

byl vyhlouben do hloubky 7,0 m. Česká geologická služba mi poskytla 

informace o tomto vrtu, jehož geologický popis je v Tab. 1. Hladina 

podzemní vody je ustálená a nachází se ve hloubce 3,8 m. Předpokládám, že 

obdobná geologie se nachází pod objektem. 
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Tab. 1 Geologický popis vrtu 

Hloubka [m] Stratigrafie Popis 

0,00 – 0,60 Kvartér hlína slabě jílovitý, hnědá 

0,60 – 1,80 Kvartér hlína jílovitý, rezavá, hnědá 

1,80 – 3,00 Kvartér písek hlinitý střednozrnný, hnědá 

štěrk střednozrnný, rezavá, hnědý 

3,00 – 3,30 Kvartér písek hlinitý střednozrnný, hnědá 

3,30 – 3,70 Kvartér štěrk střednotrnný, rezavá, hnědá 

3,70 – 4,10 Kvartér písek jílovitý střednozrnný 

organodetritický, šedá 

4,10 – 4,80 Kvartér písek slabě hlinitý, šedá 

4,80 – 5,30 Kvartér jíl plastický písčitý, šedá 

5,30 – 6,00 Kvartér štěrk střednozrnný polymiktní, šedá 

6,00 – 7,00 Kvartér písek jemnozrnný slabě slídnatý, šedá 

 

3. Nový stav 

3.1. Popis konstrukce 

Nové řešení lávky volím z důvodu nekontrolovatelnosti spodní hrany 

stávající lávky. Dle TP 79 [3] se nepřipouští využití trapézových plechů jako 

konstrukce ztraceného bednění, protože nedosahují dostatečné 

protikorozní ochrany. Dále stávající lávka nesplňuje minimální volnou šířku 

lávky, která činí 2,0 m.  

Lávka pro chodce je navržena jako prostý nosník. Nosná konstrukce bude 

kloubově uložena na opěrách. Délka přemostění je stejná jako u stávající 

konstrukce, tedy odpovídá délce 13,65 m, celková délka lávky je 16,50 m. 

Volná šířka lávky je volena 2,0 m. Podélný sklon je 0,5 %, aby bylo umožněno 

odvodnění lávky. Výška zábradlí musí splňovat minimální výšku pro provoz 

chodců, tudíž výška činí 1,1 m. 

3.2. Technické řešení 

3.2.1. Materiály 

3.2.1.1 Beton 

Nosná konstrukce lávky je navržená z UHPC o pevnostní třídě C150. Stupeň 

vlivu prostředí pro nosnou konstrukci je následující: XC4, XF3, XD1. 

3.2.1.2 Betonářská výztuž 

Jako betonářská výztuž je pro nosnou konstrukci použita ocel kvality 

B500B (10 505 – R). 
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3.2.1.3 Předpínací výztuž 

Jsou použity kabely ze splétaných sedmidrátových lan s nízkou relaxací 

Y1860-S7-15,7.  

3.2.2. Spodní stavba 

Spodní stavba je v rámci návrhu ponechána. Provedeny budou sanační 

práce úložného prahu. Předpokládá se, že spodní stavba je založena na 

beraněných železobetonových pilotách, které jsou vetknuty do základu 

spodní stavby. Délka pilot a počet jsou pro výpočet neznámé. 

Spodní stavba je tvořena krajními opěrami tvořenými pouze nízkými 

betonovými prahy. Prahy jsou masivní, pravděpodobně železobetonové 

vysoké cca 400 – 450 mm osazené do svahů bez křídel. 

3.2.3. Uložení objektu 

Nosná konstrukce je ve všech variantách uložena na elastomerových 

ložiscích. 

3.2.4. Vliv na sousední objekty 

Dosavadní využití území se stavbou nemění. Rekonstrukce lávky bude 

probíhat při plné uzavírce. Náhradní provizorní lávku není potřeba 

zajišťovat, neboť v blízkosti stavby je stávající lávka propojující Bezručovy 

sady s ulicí U Reálky. V blízkosti stavby se nenachází tramvajová trať a není 

nutno brát v potaz výskyt bludných proudů. 
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 Úvod 

1.1 Použité programy 

Pro zpracování statického výpočtu byly použity následující programy: 

o SCIA Engineer 20.0 – Studentská licence, SCIA CZ s.r.o. 

o Autodesk AutoCAD 2020 – Studentská licence, Autodesk spol. s.r.o. 

o Microsoft Word 365, Microsoft s.r.o. 

o Microsoft Excel 365, Microsoft s.r.o. 

 Materiály 

2.1 Beton 

Pro předběžné varianty je konstrukce lávky navržena z UHPC. Materiálové 

charakteristiky určujeme v souladu s Metodikou pro navrhování prvků 

z UHPC. [1] 

o Třída UHPC C150 

o Charakteristická pevnost v tlaku fck = 150 MPa 

o Průměrná pevnost v tlaku fcm = 158 MPa 

o Návrhová pevnost v tlaku  

𝑓𝑐𝑑 = 𝛼𝑐𝑐 ∙
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐 ∙ 𝛾′
𝑐

= 0,85 ∙
150

1,35
= 94,4 𝑀𝑃𝑎 

Kde: αcc ...součinitel pro vliv dlouhodobého zatížení na pevnost betonu 

v tlaku a pro konverzi mezi válcovou pevností a posuzovanou složkou 

pevnosti v tlaku 

  αcc = 0,85 ...pro dlouhodobé nebo opakované zatížení 

  αcc = 0,95 …pro krátkodobé zatížení 

 V našem případě volíme hodnotu αcc = 0,85 z důvodu, že zatížení

 chodci je opakované zatížení. 

 γc …součinitel spolehlivosti pro UHPC v tlaku 

  γc = 1,35 …vysoká úroveň kvality 

γ‘c = 1,20 …bez zaručené duktility 

 V našem případě zaručujeme duktilitu prvku. 

o Pevnost v tahu za ohybu fctm = 15 MPa 

o Min. hodnota pevnosti v tahu 

𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑚𝑖𝑛 = 0,7 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,7 ∙ 15 = 10,5 𝑀𝑃𝑎 
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o Modul pružnosti  

𝐸𝑐 = 𝑘0 ∙ 𝑓𝑐𝑚

1
3⁄

= 10000 ∙ 158
1

3⁄ = 54 𝐺𝑃𝑎 

Kde: k0 = 10000 (obvykle: 8800 < k0 < 10200) 

2.2 Betonářská výztuž 

Pro návrh je zvolena betonářská výztuž B500B. Její návrhové parametry jsou: 

fyk = 500 MPa 

fyd = 434,8 MPa 

Es = 200 000 MPa 

fyd/Es = 0,2174 % 

εuk = 5,0 % 

εud = 4,5 % 

σud = 465,9 MPa 

 

Graf 1 Návrhový pracovní diagram betonářské výztuže 

2.3 Předpínací výztuž 

Všechny předpínací kabely jsou tvořeny z lan Y1860 S7 – 15,7 s nízkou 

relaxací. Plocha lana je A = 150 mm2 a průměr Ø = 15,7 mm. Její návrhové 

parametry jsou: 

fp0,1k = 1636,8 MPa 

fpk = 1860,0 MPa 

fp0,1d = 1423,3 MPa 

fpd = 1617,4 MPa 

Ep = 195 000 MPa 
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fpd/Ep = 0,79 % 

εuk = 2,22 % 

εud = 2,00 % 

σud = 1588,5 MPa 

 

Graf 2 Návrhový pracovní diagram předpínací výztuže 

Maximální napínací napětí je dáno jako: 

𝜎𝑝,𝑚𝑎𝑥 = min(𝑘1 ∙ 𝑓𝑝𝑘; 𝑘2 ∙ 𝑓𝑝0,1𝑘) = min(0,8 ∙ 1860; 0,9 ∙ 1636,8) = 1473,12 𝑀𝑃𝑎 

 Zatížení 

Veškeré hodnoty zatížení jsou charakteristické dle aktuálně platné soustavy 

norem EN. 

3.1 Stálá zatížení 

3.1.1 Vlastní tíha 

Uvažované zatížení vlastní tíhou konstrukce, které generuje výpočetní 

program. 

3.1.2 Ostatní stálé zatížení 

Uvažované bezpečnostní vybavení lávky, mezi které patří zábradlí apod. 

 gza = 0,5 kN/m 

3.2 Proměnná zatížení 

Pro předběžné varianty uvažuji dominantní proměnné zatížení. Pro finální 

variantu uvažuji zmíněné proměnné zatížení. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 0,5 1 1,5 2

σ
[M

P
a]

ε [%]



Kombinace zatížení   

S t r a n a  8  

 

3.2.1 Užitné rovnoměrné zatížení 

Rovnoměrné zatížení chodci 

 qfk = 5,0 kN/m2  

3.2.2 Obslužné vozidlo 

Vzhledem k umístění lávky v parku a volné šířce 2,00 m není umožněn vjezd 

obslužného vozidla. Toto zatížení tedy neuvažujeme. 

3.2.3 Soustředné zatížení 

Charakteristická hodnota soustředného zatížení Qfwk je rovna 10 kN a působí 

na ploše o hraně 0,10 m. Národní příloha NP42 pak tuto hodnotu upravuje, 

pokud je konstrukčně zamezeno vjetí vozidel na lávku, na hodnotu 

Qfwk = 2 kN na stejné roznášecí ploše. 

3.3 Klimatické zatížení 

3.3.1 Zatížení teplotou 

Navržená lávka se chová jako prostý nosník, jedná se tedy o staticky určitou 

konstrukci. Změna teploty způsobí pouze deformační změnu veličin. 

Nebude mít tudíž vliv na napětí a vnitřní síly. 

Zkrácení nebo protažení konstrukce vlivem teplotních změn bude probrán 

v samostatné kapitole 9.8 – Návrh mostního závěru. 

 Kombinace zatížení 

Kombinace vnitřních sil jsou sestaveny v Excelu z výsledků jednotlivých 

zatěžovacích stavů, které byly spočteny na prutovém modelu ve SCIA 

Engineer. 

4.1 Kombinace pro MSÚ 

Kombinace zatížení pro mezní stav únosnosti při trvalých či dočasných 

zatěžovacích stavech. 

(6.10) 
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Alternativně 

(6.10a) 

 

(6.10b) 

 

Kombinace (6.10a) a (6.10b) slouží k hospodárnějším výsledkům. 

4.2 Kombinace pro MSP 

Charakteristická kombinace: 

(6.14b) 

 

Častá kombinace: 

(6.15b) 

 

Kvazistálá kombinace: 

 (6.16b) 

 

 

Zatížení: 

Gk,j = charakteristická hodnota j-tého stálého zatížení 

P = příslušná reprezentativní hodnota zatížení od předpětí 

Qk,1 = charakteristická hodnota hlavního proměnného zatížení 

Qk,i = charakteristická hodnota vedlejšího i-tého proměnného zatížení 
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4.3 Součinitele zatížení 

V kombinacích byly použity následující součinitele zatížení 

Tab. 1 Použité součinitele zatížení 

Stálá zatížení 

nepříznivá Gsup 1,35 

příznivá Ginf 1,00 

redukční součinitel  0,85 

Zatížení dopravou 

nepříznivá Q 1,35 

příznivá Q 0,00 

Ostatní proměnná zatížení 

nepříznivá Q 1,35 

příznivá Q 0,00 

Tab. 2 Použité kombinační součinitele 

Zatížení Značka Ψ,0 Ψ,1 Ψ,2 

Zatížení dopravou 

gr1 0,40 0,40 0 

Qfwk 0 0 0 

gr2 0 0 0 

Zatížení teplotou Tk 0,6 0,6 0,5 
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 Předběžná varianta – trámová konstrukce 

5.1 Popis konstrukce 

Konstrukce je navržena jako trámová kolmá betonová lávka o jednom poli 

s rozpětím 16,0 m. Nosná konstrukce je v příčném řezu tvořena 5-ti nosníky 

obdélníkového tvaru výšky 340 mm a šířky 150 mm. Výška desky je 60 mm 

a celková konstrukční výška lávky je 400 mm. Na koncích lávky jsou navrženy 

příčníky, jejichž šířka je 200 mm a výška 400 mm. Dle ČSN 73 6201 musí lávka 

splňovat minimální volnou šířku 2,0 m. Tato hodnota je navržena s ohledem 

na intenzitu chodců a lokalitu lávky. Volná průchozí výška je dle normy 

minimálně 2,5 m, avšak doporučuje se výška 3,5 m. Volná průchozí výška 

není nikterak omezena a splňuje požadavek. Celková šířka konstrukce je 

2,25 m. Příčný řez konstrukcí je znázorněn na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Příčný řez konstrukcí 

Nosník je navržen jako prefabrikovaný. S ohledem na lokalitu je navržena 

montáž pomocí jeřábu, který osadí lávku na ložiska.  
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Příčné roznášení, resp. součinitele příčného roznášení, je stanoveno na 

deskostěnovém modelu konstrukce. Model je sestaven v programu SCIA 

Engineer, viz. 1.1. Skládá se z betonové desky mostovky tloušťky 60 mm 

s vloženými pruty (žebry). Geometrie modelu konstrukce odpovídá 

navrženým rozměrům nosné konstrukce lávky. Účinky zatížení pro návrh 

nosníků se stanoví na zjednodušeném modelu konstrukce, který 

reprezentuje staticky určitý prostý nosník. Pro stanovení účinků zatížení se 

použije celkový součet zatížení v celém příčném řezu a výsledné účinky se 

upraví součiniteli roznášení, které jsou stanoveny v kapitole 5.4. 

Z výsledných hodnot se sestaví příslušné kombinace pro mezní stavy. 

V předběžné variantě se bude posuzovat pouze mezní stav použitelnosti, 

konkrétně ověření normálových napětí v betonu z předběžného návrhu 

předpětí. 

Na následujících obrázcích je znázorněno uspořádání nosné konstrukce a 

schéma ložisek. 

 

Obr. 2 Geometrické uspořádání nosné konstrukce 

 

Obr. 3 Schéma konstrukce ve Scia Engineer 
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Obr. 4 Schéma ložisek 

5.2 Zatížení 

Uvažovaná zatížení jsou uvedena v kapitole 3. Pro tuto předběžnou variantu 

je uvažována vlastní tíha konstrukce, ostatní stálé zatížení, které 

reprezentuje zábradlí a proměnné zatížení chodci.  

5.2.1 Hmotnost konstrukce 

𝐺0 = (𝐴1 ∙ 𝐿1) ∙ 𝜌𝑐 + (2 ∙ 𝐴2 ∙ 𝐿2) ∙ 𝜌𝑐 = (0,39 ∙ 15,6) ∙ 2600 + (2 ∙ 0,9 ∙ 0,2) ∙ 2600 

𝐺0 ≅ 16,8 𝑡 

kde: G0 je hmotnost konstrukce 

 A1 je plocha řezu nosníku 

 A2 je plocha řezu v příčníku 

 L1 je délka nosníku 

L2 je délka příčníku 

 ρc je objemová hmotnost předpjatého betonu, ρc = 2600 kg/m3 

5.3 Spolupůsobící šířka nosníků 

Protože se jedná o trámovou konstrukci, je nutné stanovit spolupůsobící 

šířku desky a jednotlivých trámů podle platných návrhových předpisů. 

Spolupůsobící šířka desky se stanoví podle ČSN EN 1991-1-1, čl. 5.3.2.1, která 

vychází ze vztahů: 

𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑖 = 0,2𝑏𝑖 + 0,1𝐿0; 0,2𝐿0 ≤ 𝑏𝑖 

𝑏𝑒𝑓𝑓 = ∑𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑖 + 𝑏𝑤 

kde bw je šířka žebra nosníku 

 bi je polovina vzdálenosti líců sousedních nosníků, resp. líce nosníků 

a okraje desky 

L0 je vzdálenost inflexních bodů ohybové čáry vyšetřované 

konstrukce, v tomto případě rozpětí nosní konstrukce 
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Krajní nosník: 

𝑏𝑒𝑓𝑓,1 = 0,2 ∙ 0,1875 + 0,1 ∙ 16,0 = 1,64 𝑚 > 0,1875 𝑚 ⟶ 𝑏𝑒𝑓𝑓,1 = 0,1875 𝑚 

𝒃𝒆𝒇𝒇 = 0,1875 + 0,15 = 𝟎, 𝟑𝟑𝟕𝟓 𝒎 

(rozhoduje minimální půdorysná vzdálenost mezi osami nosníků a okrajem 

desky) 

Vnitřní nosník: 

𝑏𝑒𝑓𝑓,1 = 0,2 ∙ 0,1875 + 0,1 ∙ 16,0 = 1,64 𝑚 > 0,1875 𝑚 ⟶ 𝑏𝑒𝑓𝑓,1 = 0,1875 𝑚 

𝑏𝑒𝑓𝑓,2 = 0,2 ∙ 0,1875 + 0,1 ∙ 16,0 = 1,64 𝑚 > 0,1875 𝑚 ⟶ 𝑏𝑒𝑓𝑓,2 = 0,1875 𝑚 

𝒃𝒆𝒇𝒇 = 0,1875 + 0,1875 + 0,15 = 𝟎, 𝟓𝟐𝟓 𝒎 

(rozhoduje minimální půdorysná vzdálenost mezi osami nosníků)   

5.4 Vyhodnocení součinitelů příčného roznosu 

Vyhodnocení součinitelů příčného roznášení je provedeno z příslušných 

vnitřních sil, v našem případě ohybových momentů pro předběžnou 

variantu, na žebrech získaných analýzou deskostěnového výpočetního 

modelu konstrukce. Vnitřní síly na žebrech jsou dány součtem účinků 

zatížení na desce (v spolupůsobící šířce) a na vloženém prutu, včetně 

zahrnutí vlivu normálových sil plynoucího z rozdílné polohy těžišť 

jednotlivých částí průřezu a těžiště celého průřezu (toto vyhodnocení 

provede vlastní program). 

Součinitel příčného roznosu ri pro i-tý nosník je potom dán vztahem: 

𝑟𝑖 =
𝑀𝑖

∑𝑀
 

kde Mi je momentový účinek zatížení na i-tém nosníku ve zkoumaném 

příčném řezu 

ΣM je momentový účinek zatížení v celém příčném řezu (moment od 

stejné sestavy zatížení na nosníkovém modelu) 

Vyhodnocení příčného roznosu je uvedeno v následujících tabulkách, kde 

jsou shrnuty výsledky výpočtu vnitřních sil (ohybových momentů) na 

žebrech deskostěnového modelu a výpočet součinitelů roznášení momentů 

v rozhodujících průřezech (střed rozpětí). Značení nosníku je uvedeno na 

Obr. 5. 
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Obr. 5 Označení nosníků 

Tab. 3 Výpočet roznášení momentů ve středu rozpětí 

Maximální momenty na nosnících - uprostřed rozpětí 
       

ZS 
N1 N2 N3 N4 N5 Celkem 

[kNm] 

Vlastní tíha 55,75 66,27 66,29 66,27 55,75 310,33 

Ostatní stálé 5,81 6,75 6,70 6,75 5,81 31,82 

Chodci 56,93 68,13 68,30 68,13 56,93 318,42 

       

Koeficient příčného roznosu - uprostřed rozpětí 
       

ZS 
N1 N2 N3 N4 N5 Celkem 

[kNm] 

Vlastní tíha 0,180 0,214 0,214 0,214 0,180 1,000 

Ostatní stálé 0,183 0,212 0,211 0,212 0,183 1,000 

Chodci 0,179 0,214 0,214 0,214 0,179 1,000 

 

Z hlediska vyhodnocení příčného roznášení je výše uvedené tabulky patrné, 

že lze pro návrh konstrukce uvažovat vždy pouze jeden (rozhodující) nosník. 

Pro zjednodušení z hlediska předběžné varianty je zvolen pro návrh 

konstrukce rozhodující nosník č. 3, na kterém je největší ohybový moment. 

5.5 Návrh a předběžné ověření hlavních nosníků 

Účinky zatížení pro návrh nosníků se stanoví statickým výpočtem na 

zjednodušeném modelu konstrukce. Pro stanovení účinků zatížení se 

použije celkový součet zatížení v celém příčném řezu a výsledné účinky se 
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upraví součiniteli roznášení, které jsme stanovili v předchozí kapitole 5.4. 

Z výsledných hodnot účinků zatížení je následně sestaven graf, který 

znázorňuje ohybové účinky na konstrukci. 

Model konstrukce je sestaven jako prostě uložený nosník. Schéma modelu 

nosné konstrukce je znázorněn na Obr. 6. 

 

Obr. 6 Statické schéma zjednodušeného modelu 

5.5.1 Zatížení modelu a jeho účinky 

Vnitřní síly na vnitřním nosníku včetně zahrnutí součinitele roznášení jsou 

uvedeny na Graf 3. 

 

Graf 3 Ohybový moment na rozhodujícím nosníku 

5.5.2 Návrh předpětí 

Předběžný návrh předpětí je stanoven na základě mezního stavu 

použitelnosti (mezního stavu omezení napětí). Vychází se z rovnice pro 

výpočet napětí v průřezu: 
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kde σct je napětí v betonu 

 Np,∞ je předpínací síla 

 A je plocha průřezu 

Iy je moment setrvačnosti průřezu k ose y 

ep je excentricita předpětí 

ei je excentricita k dolním, popř. horním vláknům průřezu 

MEk je ohybový moment (charakteristická hodnota) 

Návrh předpětí je rozdělen do několika kroků, které odpovídají jednotlivým 

fázím výstavby. V následující tabulce je shrnutí fází výstavby. 

Tab. 4 Fáze výstavby 

Fáze výstavby Čas [dny] 

Betonáž konstrukce 0 

Předpětí konstrukce 30 

Uvedení do provozu 60 

Konec životnosti 36500 

 

Při návrhu jsou předpokládány ztráty předpětí 5% při uvedení lávky do 

provozu a na konci životnosti uvažovány ztráty předpětí 10%. Takto nízké 

ztráty předpětí předpokládáme z důvodů vysokého stáří konstrukce, kdy ze 

zkušenosti s materiálem UHPC vyplývá, že 70% smrštění proběhne již 

v prvních 30 dnech. 

Vlastnosti předpínací výztuže jsou uvedeny v kapitole 2.3. Maximální 

hodnoty napínacích napětí (σp.max) a maximální hodnoty napětí v předpínací 

výztuži během provozu (σp.m0) se stanoví podle ČSN EN 1992-1-1 

z následujících vztahů: 

𝜎𝑝,𝑚𝑎𝑥 = min(𝑘1 ∙ 𝑓𝑝𝑘; 𝑘2 ∙ 𝑓𝑝0,1𝑘) = min(0,8 ∙ 1860; 0,9 ∙ 1637) = 𝟏𝟒𝟕𝟑 𝑴𝑷𝒂 

𝜎𝑝,𝑚0 = min(𝑘7 ∙ 𝑓𝑝𝑘; 𝑘8 ∙ 𝑓𝑝0,1𝑘) = min(0,75 ∙ 1860; 0,85 ∙ 1637) = 𝟏𝟑𝟗𝟏 𝑴𝑷𝒂 

Napětí byla ověřena ve dvou průřezech, a to uprostřed rozpětí, kde jsou 

největší ohybové účinky na konstrukci, tj. ve staničení 8,0 m, a na kraji 

nosníku, tj. ve staničení 0,0 m. Vyhodnocení napětí je uvedeno 

v následujících tabulkách. 
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Tab. 5 Předběžný výpočet předpětí ve středu nosníku 

Geometrie průřezu       

Staničení 8 m  Údaje o předpětí 

Plocha 0,0825 m2  Plocha jednoho lana 150 mm2 

Iy 0,00128 m4  Celkem lan 3 ks 

eh -0,154 m  Předpínací napětí 1473 MPa 

ed 0,246 m  Předpínací síla -662,85 kN 

fck C150    Excentricita předpětí 0,176 m 

fctk,0.05 10,5 MPa     

       

Vnitřní síly v průřezu     

Vlastní tíha nosníku 64,8 kNm     

Ostatní stálé 6,7 kNm     

Zatížení od chodců 68,6 kNm     
(char. hodnota) 

      
       

Předpětí nosníku       

Ztráty předpětí 0,0%      

Zatížení 
NEk = -662,9 kN σmax =  7,5  

MEk = -51,9 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -1,79 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -18,01 MPa VYHOVUJE  
       

Uvedení do provozu       

Ztráty předpětí 5,0%      

Zatížení 
NEk = -629,7 kN σmax =  0  

MEk = 29,3 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -11,16 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -2,00 MPa VYHOVUJE  
       

Konec životnosti       

Ztráty předpětí 10,0%      

Zatížení 
NEk = -596,6 kN σmax =  0  

MEk = 35,1 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -11,46 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -0,48 MPa VYHOVUJE  
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Tab. 6 Předběžný výpočet předpětí na kraji nosníku 

Geometrie průřezu       

Staničení 0 m  Údaje o předpětí 

Plocha 0,21 m2  Plocha jednoho lana 150 mm2 

Iy 0,0028 m4  Celkem lan 3 ks 

eh -0,200 m  Předpínací napětí 1473 MPa 

ed 0,200 m  Předpínací síla -662,85 kN 

fck C150    Excentricita předpětí 0,000 m 

fctk,0.05 10,5 MPa     

       

Vnitřní síly v průřezu     

Vlastní tíha nosníku 0,0 kNm     

Ostatní stálé 0,0 kNm     

Zatížení od chodců 0,0 kNm     
(char. hodnota) 

      
       

Předpětí nosníku       

Ztráty předpětí 0,0%      

Zatížení 
NEk = -662,9 kN σmax =  7,5  

MEk = 0,0 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -3,16 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -3,16 MPa VYHOVUJE  
       
Uvedení do 
provozu       

Ztráty předpětí 5,0%      

Zatížení 
NEk = -629,7 kN σmax =  0  

MEk = 0,0 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -3,00 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -3,00 MPa VYHOVUJE  
       

Konec životnosti       

Ztráty předpětí 10,0%      

Zatížení 
NEk = -596,6 kN σmax =  0  

MEk = 0,0 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -2,84 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -2,84 MPa VYHOVUJE  
 

Jsou navržena celkem 3 lana v jednom kabelu. Posudek byl proveden pro 

jeden nosník, pro celou konstrukci je tudíž navrženo celkem 15 lan v 5 

kabelech. 
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 Předběžná varianta – nosník tvaru U 

6.1 Popis konstrukce 

Druhá varianta reprezentuje nosník tvaru U, který lze taktéž nazvat 

korýtkovým nosníkem. Jedná se o konstrukci, jejíž nosnou část tvoří dva 

krajní nosníky, které jsou spojeny deskou, a stěny, které zároveň plní funkci 

zábradlí. Tloušťka desky je zvolena jako v předešlém případě 60 mm, 

tloušťka stěn je navržena 50 mm. V podélném směru je nosník opatřen 

žebry, ve kterých je vedena předpínací výztuž. Ty plní funkci stabilizace 

nosné konstrukce. Žebra mají tloušťku 140 mm a šířku 200 mm ve spodní 

části a 175 mm v místě stěny (na šířku madla zábradlí). Osovou vzdálenost 

volíme s ohledem na rozpětí lávky po 2,00 m. 

Volná šířka je zvolena jako v předešlém případě 2,00 m. Celková šířka 

konstrukce je poté včetně madel zábradlí 2,35 m. Dle TP 258 – Mostní 

zábradlí je minimální výška zábradlí H0 při běžném provozu chodců 1,10 m. 

Tato hodnota výšky stěny je navržena včetně madla. Celková výška nosné 

konstrukce je poté 1,30 m. Příčný řez konstrukcí je znázorněn na Obr. 7. 

 

Obr. 7 Příčný řez konstrukcí 

Konstrukce lávky je uvažována jako segmentová konstrukce. Délka 

jednotlivých segmentů je zvolena jako osová vzdálenost mezi žebry, tedy 
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2,00 m. Šířka žebra je rozdělena na poloviční vzdálenost mezi dva přilehlé 

segmenty na 70 mm, tato šířka je dostatečná pro předpokládané krytí 

betonářské oceli, které činí 25 mm. 

Sepnutí jednotlivých segmentů na staveništi je možno provádět na pevné 

skruži, případně v okolí staveniště mohou být předepnuta a jako v případě 

první varianty osazena pomocí jeřábu na ložiska. Segmenty se vyskládají za 

sebe, spáry se vyplní epoxidovým tmelem a kabelovými kanálky se 

protáhne předpínací výztuž, která se následně předepne. Předpětí musí být 

navrženo s dostatečnou tlakovou rezervou, protože ve spárách mezi 

segmenty nesmí vznikat tahová napětí. 

Výpočetní model konstrukce je uvažován jako prostý nosník. Pro výpočet 

vnitřních sil je zvolen prutový model. Délka nosníku je 16,00 m.  

 

Obr. 8 Pohled na model ve Scia Engineer 

6.2 Zatížení 

Uvažovaná zatížení jsou uvedena v kapitole 3. Pro tuto předběžnou variantu 

je uvažována vlastní tíha konstrukce a proměnné zatížení chodci. Vlastní 

tíha je spočtena zvlášť. Ostatní stálé zatížení zde není uvažováno, jelikož 

zábradlí je zde řešeno jako stěna nosníku s madlem. 

Vlastní tíha 

Vzhledem k proměnnému průřezu konstrukce, kde se střídá průřez 

s žebrem a bez něho, je vlastní tíha konstrukce stanovena pouze orientačně. 

Vlastní tíha konstrukce je určena z celkové hmotnosti konstrukce, která je 

přepočtena k její délce. 

𝐺0 = (𝑛ž ∙ 𝐴ž ∙ 𝑙ž) ∙ 𝜌𝑐 + (𝑛𝑠 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑙𝑠) ∙ 𝜌𝑐 = 

= (9 ∙ 0,855 ∙ 0,14) ∙ 2600 + (8 ∙ 0,408 ∙ 1,84) ∙ 2600 ≅ 18,4 𝑡 

𝑔0 = 𝐺0 ∙
10

𝐿
= 18,4 ∙

10

16
= 11,50 𝑘𝑁/𝑚 
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kde: G0 je hmotnost konstrukce 

 nž;s je počet žeber, respektive počet segmentů 

 Až;s je plocha řezu s žebrem, respektive plocha řezu segmentem 

 lž;s je délka žebra, respektive segmentu 

 ρc je objemová hmotnost předpjatého betonu, ρc = 2600 kg/m3 

 g0 je liniové zatížení od vlastní tíhy 

 L je délka konstrukce 

Liniové zatížení vlastní tíhou konstrukce je uvažováno ve výpočetním 

modelu 11,50 kN/m. 

6.3 Návrh a předběžné ověření konstrukce 

Účinky zatížení pro návrh nosníků se stanoví statickým výpočtem na 

prutovém modelu konstrukce. Model konstrukce je sestaven jako prostě 

uložený nosník. Schéma modelu nosné konstrukce je znázorněn na Obr. 9. 

 

Obr. 9 Statické schéma modelu 

6.3.1 Zatížení modelu a jeho účinky 

Vnitřní síly na nosníku jsou uvedeny na Graf 4. 

 

Graf 4 Ohybový moment na nosníku 
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6.3.2 Návrh předpětí 

Postup výpočtu předběžného návrhu předpětí je stejný jako u předešlé 

varianty. Jelikož se naše konstrukce skládá ze segmentů, klade se důraz při 

návrhu předpětí na zachování tlakové alespoň 1 MPa po celé délce průřezu. 

Tato podmínka je zavedena, aby se zamezilo vzniku tahových napětí 

v kontaktní spáře mezi segmenty.  

Návrh předpětí je rozdělen do několika kroků, které odpovídají jednotlivým 

fázím výstavby. V následující tabulce je shrnutí fází výstavby. 

Tab. 7 Fáze výstavby 

Fáze výstavby Čas [dny] 

Betonáž segmentů 0 

Předpětí konstrukce 60 

Uvedení do provozu 90 

Konec životnosti 36500 

 

Při návrhu jsou předpokládány ztráty předpětí 5% při uvedení lávky do 

provozu a na konci životnosti uvažovány ztráty předpětí 10%. Takto nízké 

ztráty předpětí předpokládáme z důvodů vysokého stáří konstrukce, kdy ze 

zkušenosti s materiálem UHPC vyplývá, že 70% smrštění proběhne již 

v prvních 30 dnech. 

Vlastnosti předpínací výztuže jsou uvedeny v kapitole 2.3. Maximální 

hodnoty napínacích napětí (σp.max) a maximální hodnoty napětí v předpínací 

výztuži během provozu (σp.m0) se stanoví podle ČSN EN 1992-1-1 

z následujících vztahů: 

𝜎𝑝,𝑚𝑎𝑥 = min(𝑘1 ∙ 𝑓𝑝𝑘; 𝑘2 ∙ 𝑓𝑝0,1𝑘) = min(0,8 ∙ 1860; 0,9 ∙ 1637) = 𝟏𝟒𝟕𝟑 𝑴𝑷𝒂 

𝜎𝑝,𝑚0 = min(𝑘7 ∙ 𝑓𝑝𝑘; 𝑘8 ∙ 𝑓𝑝0,1𝑘) = min(0,75 ∙ 1860; 0,85 ∙ 1637) = 𝟏𝟑𝟗𝟏 𝑴𝑷𝒂 

Napětí byla ověřena ve dvou průřezech, uprostřed rozpětí, kde jsou největší 

ohybové účinky na konstrukci, tj. ve staničení 8,0 m, a na kraji nosníku, tj. ve 

staničení 0,0 m. Vyhodnocení napětí je uvedeno v následujících tabulkách. 
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Tab. 8 Předběžný výpočet předpětí ve středu nosníku 

Geometrie průřezu       

Staničení 8 m  Údaje o předpětí 

Plocha 0,40824 m2  Horní řada 

Iy 0,073562 m4  Plocha jednoho lana 150 mm2 

eh -0,888 m  Celkem lan 2 ks 

ed 0,412 m  Předpínací napětí 1473 MPa 

fck C150    Předpínací síla -441,9 kN 

fctk,0.05 10,5 MPa  Excentricita předpětí -0,8 m 

       

Vnitřní síly v průřezu  Spodní řada 

Vlastní tíha nosníku 368,0 kNm  Plocha jednoho lana 150 mm2 

Zatížení od chodců 320,0 kNm  Celkem lan 8 ks 
(char. hodnota) 

   Předpínací napětí 1473 MPa 

    Předpínací síla -1767,6 kN 

Předpětí nosníku    Excentricita předpětí 0,312 m 

Ztráty předpětí 0,0%      

Zatížení 
NEk = -2209,5 kN σmax =  -1  

MEk = 170,0 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -7,46 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -4,46 MPa VYHOVUJE  
       

Uvedení do provozu       

Ztráty předpětí 5,0%      

Zatížení 
NEk = -2099,0 kN σmax =  -1  

MEk = 499,9 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -11,18 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -2,34 MPa VYHOVUJE  
       

Konec životnosti       

Ztráty předpětí 10,0%      

Zatížení 
NEk = -1988,6 kN σmax =  -1  

MEk = 509,8 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -11,03 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -2,02 MPa VYHOVUJE  
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Tab. 9 Předběžný výpočet předpětí na kraji nosníku 

Geometrie průřezu       

Staničení 0 m  Údaje o předpětí 

Plocha 0,80124 m2  Horní řada 

Iy 0,11228 m4  Plocha jednoho lana 150 mm2 

eh -1,093 m  Celkem lan 2 ks 

ed 0,407 m  Předpínací napětí 1473 MPa 

fck C150    Předpínací síla -441,9 kN 

fctk,0.05 10,5 MPa  Excentricita předpětí -1,005 m 

       

Vnitřní síly v průřezu  Spodní řada 

Vlastní tíha nosníku 0,0 kNm  Plocha jednoho lana 150 mm2 

Zatížení od chodců 0,0 kNm  Celkem lan 8 ks 
(char. hodnota) 

   Předpínací napětí 1473 MPa 

    Předpínací síla -1767,6 kN 

Předpětí nosníku    Excentricita předpětí 0,207 m 

Ztráty předpětí 0,0%      

Zatížení 
NEk = -2209,5 kN σmax =  -1  

MEk = 78,2 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -3,52 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -2,47 MPa VYHOVUJE  
       

Uvedení do provozu       

Ztráty předpětí 5,0%      

Zatížení 
NEk = -2099,0 kN σmax =  -1  

MEk = 74,3 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -3,34 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -2,35 MPa VYHOVUJE  
       

Konec životnosti       

Ztráty předpětí 10,0%      

Zatížení 
NEk = -1988,6 kN σmax =  -1  

MEk = 70,4 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -3,17 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -2,23 MPa VYHOVUJE  
 

Pro tuto variantu jsou navržena celkem 2 lana ve 4 kabelech a v každém 

madlu po jednom laně. Celkem je tedy navrženo 10 lan, z nichž 8 se nachází 

při spodní hraně nosníku a 2 lana se nachází při horní hraně nosníku, 

respektive jsou umístěna v madlech, aby nedocházelo při horním povrchu 

k tahovým napětím. 
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 Stávající konstrukce 

V rámci statického výpočtu bylo ověřeno, zda stávající konstrukce vyhovuje 

zatížením dle aktuální normy. 

7.1 Popis konstrukce 

Jedná se o ocelobetonovou spřaženou konstrukci, kde nosnou konstrukci 

tvoří čtyři ocelové válcované I-nosníky 400 mm v osové vzdálenosti cca 600 

mm (max. 630 mm). Mostovka je široká 2,25 m a je z širokého ohýbaného 

ocelového profilu řady 11 s výškou vlny 50 m. Tento trapézový plech sloužící 

jako ztracené bednění je uložen napříč přes hlavní nosníky. Betonová 

nadbetonávka má tloušťku 130 mm, to znamená že min. tloušťka je 80 mm. 

Příčný řez konstrukcí je znázorněn na Obr. 10. Délka nosné konstrukce je 

16,00 m. 

 

Obr. 10 Příčný řez konstrukcí převzatý z projektové dokumentace [2] 
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Obr. 11 Statické schéma konstrukce 

7.2 Materiály 

Projektová dokumentace neobsahovala použité materiály, proto je 

předpokládáno, že stávající konstrukce je z oceli S235 a betonu C30/37. 

7.2.1 Ocel 

S235 J2 

o fy = 235 MPa 

o E = 210 GPa 

o G = 81000 MPa 

7.2.2 Beton 

C30/37 

o fck = 30 MPa 

o fcd = 20 MPa 

o Ecm = 32 GPa 

7.3 Spolupůsobící šířka nosníků 

Vzhledem k tomu, že se jedná o trámovou konstrukci, je nutné stanovit 

spolupůsobící šířku desky a jednotlivých trámů podle platných návrhových 

předpisů. Spolupůsobící šířka desky se stanoví podle ČSN EN 1994-2, 

čl. 5.4.1.2, která vychází ze vztahů: 

𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑏0 + ∑𝑏𝑒𝑖 

kde b0 je vzdálenost mezi osami vnějších spřahovacích prvků, v našem 

případě je to šířka horní pásnice ocelového nosníku 

 bei je hodnota účinné šířky betonové pásnice na každé straně 

nosníku. Tato hodnota je Le/8, ale ne větší, než je geometrická šířka 

bi. Hodnota bi se má uvažovat jako vzdálenost mezi vnějším 

spřahovacím prvkem a středem desky mezi nosníky. 

Le je vzdálenost inflexních bodů ohybové čáry vyšetřované 

konstrukce, v tomto případě rozpětí nosní konstrukce 
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Vnitřní nosník: 

𝑏𝑒1 = 16
8⁄ = 2,00 𝑚 > 0,2225 𝑚 ⟶ 𝑏𝑒𝑓𝑓,1 = 0,2225 𝑚 

𝑏𝑒2 = 16
8⁄ = 2,00 𝑚 > 0,2375 𝑚 ⟶ 𝑏𝑒𝑓𝑓,1 = 0,2375 𝑚 

𝒃𝒆𝒇𝒇 = 0,2225 + 0,2375 + 0,155 = 𝟎, 𝟔𝟏𝟓 𝒎 

(rozhoduje minimální půdorysná vzdálenost mezi osami nosníků) 

7.4 Zatížení a kombinace 

Zatížení konstrukce je převedeno na liniové zatížení přepočtené na 

spolupůsobící šířku nosníku. 

7.4.1 Vlastní tíha 

Ocelový nosník I400 

o 𝐺 = 92,6 𝑘𝑔/𝑚 ⟶ 𝑔𝑛,0 = 0,926 𝑘𝑁/𝑚 

Trapézový plech TR50/260 

o 𝐺 = 15 𝑘𝑔/𝑚2 ⟶ 𝑔𝑡,0 = 0,15 ∙ 0,615 = 0,093 𝑘𝑁/𝑚 

Betonová deska 

o 𝑔𝑑,0 = 25 ∙ 0,615 ∙ 0,0967 = 1,487 𝑘𝑁/𝑚 

o ℎ𝑠𝑟 = 80 +
50

3
= 96,7 𝑚𝑚 

Celkové zatížení 

o 𝑔0 = 0,926 + 0,093 + 1,487 ≅ 2,5 𝑘𝑁/𝑚 

kde hsr je průměrná tloušťka betonu 

7.4.2 Hmotnost konstrukce 

𝐺0 = 4 ∙ (𝐺𝑎 ∙ 𝐿1) + (𝐺𝑇𝑅 ∙ 𝐴) + (ℎ𝑠𝑟 ∙ 𝑏 ∙ 𝐿1) ∙ 𝜌𝑐 + 2 ∙ 𝐺𝑧 ∙ 𝐿1) 

𝐺0 = 4 ∙ (92,6 ∙ 16) + (15 ∙ 36) + (0,0967 ∙ 2,25 ∙ 16) ∙ 2500 + 2 ∙ 50 ∙ 16) 

𝐺0 ≅ 16,8 𝑡 

kde: Ga je hmotnost ocelového nosníku na metr běžný 

 GTR je hmotnost trapézového plechu na metr čtverečný 

Gz je hmotnost zábradlí na metr běžný 

 A je plocha lávky 

b je šířka lávky 

 L1 je délka konstrukce 

 ρc je objemová hmotnost železobetonu, ρc = 2500 kg/m3 
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7.4.3 Proměnné zatížení 

Uvažuji proměnné zatížení chodci qch = 5 kN/m2. 

o 𝑞𝑐ℎ = 5 ∙ 0,625 = 3,125 𝑘𝑁/𝑚 

7.4.4 Výpočet vnitřních sil 

Výpočet vnitřních sil je proveden ručním výpočtem na prostém nosníku 

z rovnice: 

𝑀 =
1

8
∙ 𝑓 ∙ 𝐿2 

kde f je uvažované zatížení 

 L je rozpětí konstrukce 

Moment od vlastní tíhy: 

o 𝑀𝑔𝑘 =
1

8
∙ 𝑔0 ∙ 𝐿2 =

1

8
∙ 2,5 ∙ 162 = 80 𝑘𝑁𝑚 

Moment od proměnného zatížení: 

o 𝑀𝑞𝑘 =
1

8
∙ 𝑔0 ∙ 𝐿2 =

1

8
∙ 3,125 ∙ 162 = 100 𝑘𝑁𝑚 

7.4.5 Kombinace zatížení 

Pro určení kombinací jsou použity kombinační součinitele, které jsou 

uvedeny v kapitole 4.3. 

Mezní stav únosnosti: 

o 𝑀𝑑 = 𝛾𝐺𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝑀𝑔𝑘 + 𝛾𝑄 ∙ 𝑀𝑞𝑘 = 1,35 ∙ 80 + 1,35 ∙ 100 = 243 𝑘𝑁𝑚 

Mezní stav použitelnosti: 

o 𝑀𝑘 = 𝑀𝑔𝑘 + 𝑀𝑞𝑘 = 80 + 100 = 180 𝑘𝑁𝑚 

7.5 Mezní stav únosnosti 

Pro určení neutrální osy spřaženého průřezu byla použita znalost 

plastického rozdělení napětí. 

 

Obr. 12 Plastické rozdělení napětí na spřaženém průřezu [10] 
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Je předpokládáno, že neutrální osa prochází betonovou deskou. 

 

Obr. 13 Předpoklad napjatosti v mezním stavu únosnosti – N.O. prochází bet. deskou 

𝑁𝐶 = 𝑁𝐴 

𝑏𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑥 ∙ 0,85 ∙
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑀𝐶
= 𝐴𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑 

615 ∙ 𝑥 ∙ 0,85 ∙
30

1,5
= 11800 ∙ 235 

𝑥 = 265,23 𝑚𝑚 > 80 𝑚𝑚 ⇒ 𝑁. 𝑂. 𝑛𝑒𝑙𝑒ží 𝑣 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑜𝑣é 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒 

Je předpokládáno, že neutrální osa prochází horní pásnicí ocelového 

nosníku. 

 

Obr. 14 Předpoklad napjatosti v mezním stavu únosnosti – N.O. prochází pásnicí 

ocelového nosníku 

𝑁𝐶 + 2𝑁𝐴1 = 𝑁𝐴 

𝑏𝑒𝑓𝑓 ∙ ℎ𝑐 ∙ 0,85 ∙
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑀𝐶
+ 2 ∙ 𝑏𝑛 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 𝐴𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑 

615 ∙ 80 ∙ 0,85 ∙
30

1,5
+ 2 ∙ 155 ∙ 𝑥 ∙ 235 = 11800 ∙ 235 

𝑥 = 26,58 𝑚𝑚 > 21,60 𝑚𝑚 ⇒ 𝑁. 𝑂. 𝑛𝑒𝑙𝑒ží 𝑣 ℎ𝑜𝑟𝑛í 𝑝á𝑠𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑜𝑐𝑒𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑜𝑠𝑛í𝑘𝑢 

Je předpokládáno, že neutrální osa prochází stěnou ocelového nosníku. 
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Obr. 15 Předpoklad napjatosti v mezním stavu únosnosti – N.O. prochází stěnou 

ocelového nosníku 

𝑁𝐶 + 2𝑁𝐴1 = 𝑁𝐴 

𝑏𝑒𝑓𝑓 ∙ ℎ𝑐 ∙ 0,85 ∙
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑀𝐶
+ 2 ∙ 𝑏𝑛 ∙ 𝑡𝑓 ∙ 𝑓𝑦𝑑 + 2 ∙ 𝑡𝑤 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑦𝑑 = 𝐴𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑑 

615 ∙ 80 ∙ 0,85 ∙
30

1,5
+ 2 ∙ 155 ∙ 21,6 ∙ 235 + 2 ∙ 14,4 ∙ 𝑥 ∙ 235 = 11800 ∙ 235 

𝑥 = 53,6 𝑚𝑚 < 356,80 𝑚𝑚 ⇒ 𝑁. 𝑂. 𝑙𝑒ží 𝑣𝑒 𝑠𝑡ě𝑛ě 𝑜𝑐𝑒𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑛𝑜𝑠𝑛í𝑘𝑢 

Neutrální osa ve vzdálenosti od horního povrchu betonové desky: 

80 + 50 + 21,60 + 53,6 = 205,2 𝑚𝑚 

Ramena vnitřních sil znázorňuje Obr. 16. 

 

 

Obr. 16 Napjatost v mezním stavu únosnosti 

Průběhu napětí z Obr. 16 odpovídá moment únosnosti (vztaženo k těžišti 

ocelového nosníku): 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 235 ∙ (2 ∙ 152 ∙ 53,6 ∙ 14,4) + 235 ∙ (2 ∙ 189 ∙ 155 ∙ 21,6) + 20 ∙ 0,85 ∙ 290 ∙

∙ 615 ∙ 80) = 595 𝑘𝑁𝑚 

Posouzení: 

𝑀𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
≤ 1,0;

243

595
= 𝟎, 𝟒𝟏 < 𝟏, 𝟎 

Z hlediska mezního stavu únosnosti konstrukce vyhovuje, využití průřezu 

odpovídá 41%. 
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7.6 Mezní stav použitelnosti 

Z hlediska mezních stavů použitelnosti bylo provedeno posouzení na 

omezení napětí a průhybu. 

7.6.1 Omezení normálového napětí 

Pro průřez v poli byl stanoven ideální průřez. 

Převodní součinitel: 

𝜂 =
𝐸𝑎

𝐸𝑐
=

𝐸𝑎

𝐸𝑐𝑚/2
=

210

32/2
= 13,125 

Ideální šířka betonové desky: 

𝑏𝑖 =
𝑏𝑒𝑓𝑓

𝜂
=

615

13,125
= 47 𝑚𝑚 

Plocha ideálního průřezu: 

𝐴𝑖 = 𝐴𝑎 + 𝑏𝑖 ∙ ℎ𝑐 = 11800 + 47 ∙ 80 = 15560 𝑚𝑚2 

Poloha těžiště: 

𝑒𝑇 =
𝐴𝑎 ∙

ℎ𝑎

2
+ 𝑏𝑖 ∙ ℎ𝑐 ∙ (ℎ𝑎 + 50 +

ℎ𝑐

2
)

𝐴𝑖
=

11800 ∙
400

2
+ 47 ∙ 80 ∙ (400 + 50 +

80
2

)

15560
=

= 270 𝑚𝑚 

 

Obr. 17 Řez ideálního průřezu 

Moment setrvačnosti: 

𝐼𝑦 = 𝐼𝑦𝑎 + 𝐴𝑎 ∙ (𝑒𝑇 −
ℎ𝑎

2
)

2

+
1

12
∙ 𝑏𝑖 ∙ ℎ𝑐

3 + 𝑏𝑖 ∙ ℎ𝑐 ∙ (ℎ −
ℎ𝑐

2
− 𝑒𝑇)

2

 

𝐼𝑦 = 29210 + 11800 ∙ (270 −
400

2
)

2

+
1

12
∙ 47 ∙ 803 + 47 ∙ 80 ∙ (530 −

80

2
− 270)

2

 

𝐼𝑦 = 241,84 ∙ 106 𝑚𝑚4 
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Výpočet normálového napětí: 

𝜎𝑎 =
𝑀𝑘

𝐼𝑦
∙ 𝑒𝑇 =

180 ∙ 106

241,84 ∙ 106
∙ 270 = 𝟐𝟎𝟏 𝑴𝑷𝒂 < 𝑓𝑦 = 𝟐𝟑𝟓 𝑴𝑷𝒂 

Mezní stav omezení normálového napětí vyhovuje. 

7.6.2 Průhyb 

Průhyb byl spočten ze vztahu: 

𝛿𝑠 =
5 ∙ 𝑔 ∙ 𝑙4

384 ∙ 𝐸𝑎 ∙ 𝐼𝑦 
=

5 ∙ (2,5 + 3,125) ∙ 164

384 ∙ 210000 ∙ 241,84 ∙ 10−6 
= 94,51 𝑚𝑚 

Limitní průhyb: 

𝛿𝑙 =
𝐿

250
=

16000

250
= 64 𝑚𝑚 

Posouzení: 

𝛿𝑠 ≤ 𝛿𝑙; 94,51 𝑚𝑚 > 64 𝑚𝑚 

Průhyb konstrukce nevyhovuje. 

 Zhodnocení variant 

V rámci vypracovaných předběžných variant návrhy prokazují požadovaná 

kritéria únosnosti a použitelnosti. Pouze u stávající konstrukce nevyhovuje 

v rámci použitelnosti průhyb konstrukce. 

První varianta je z hlediska estetiky podobná stávající konstrukci, hmotnost 

lávky je 16,8 tun, takže by ponechaná spodní stavba vyhověla. Objem UHPC 

je 7,1 m3 s přidaným objemem 10%. Je zde uvažováno celkem 15 

předpjatých lan. Stavební výška je 400 mm a je dodržena minimální výška 

nad vodním tokem pro průtok Q50. Druhá varianta je z estetického hlediska 

rozdílná oproti stávají konstrukci. Jedná se o korýtkový tvar nosníku. 

Nevýhodou tohoto návrhu je nemožnost vidět skrz zábradlí. Naopak je zde 

vyšší vzdálenost nad vodním tokem. Objem UHPC je u této varianty 7,8 m3 

s přidaným objemem 10%. Hmotnost odpovídá 18,4 tun. Je zde uvažováno 

celkem 10 lan, tudíž méně než ve trámové konstrukci. Celková výška 

konstrukce je 1,30 m. U této konstrukce však plně nevyužijeme potenciál 

UHPC, jelikož je nutné uvažovat minimální tlakové napětí v kontaktních 

spárách. 

S ohledem na všechny aspekty volím pro finální variantu trámovou 

konstrukci, protože se jedná o podobnou konstrukci jako je stávající lávka, 

má stejnou hmotnost, a lze tudíž předpokládat, že spodní stavba vyhoví 

nové konstrukci.  



Finální varianta – trámová konstrukce   

S t r a n a  34  

 

 Finální varianta – trámová konstrukce 

9.1 Popis konstrukce 

Konstrukce je navržena jako trámová kolmá betonová lávka o jednom poli 

s rozpětím 16,0 m. Nosná konstrukce je v příčném řezu tvořena 4-mi nosníky 

obdélníkového tvaru výšky 450 mm a šířky 150 mm. Výška desky je 50 mm 

a celková konstrukční výška lávky je 500 mm. Na koncích lávky jsou navrženy 

příčníky, jejich šířka je 200 mm a výška 450 mm. Dle ČSN 73 6201 musí lávka 

splňovat minimální volnou šířku 2,0 m. Tato hodnota je navržena s ohledem 

na intenzitu chodců a lokalitu lávky. Volná průchozí výška je dle normy 

minimálně 2,5 m, avšak se doporučuje výška 3,5 m. Tato výška není nikterak 

omezena a splňuje požadavek. Celková šířka konstrukce je 2,20 m.  

 

Obr. 18 Příčný řez konstrukcí 

Nosník je navržen jako prefabrikovaný. S ohledem na lokalitu je navržena 

montáž pomocí jeřábu, který osadí lávku na ložiska.  
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Model je sestaven v programu SCIA Engineer, viz. 1.1. Skládá se z betonové 

desky mostovky tloušťky 50 mm s vloženými pruty (žebry). Geometrie 

modelu konstrukce odpovídá navrženým rozměrům nosné konstrukce 

lávky. Vliv příčného roznosu je u této konstrukce minimální, proto je 

uvažován pouze deskostěnový model. 

Na následujících obrázcích je znázorněno uspořádání nosné konstrukce a 

schéma ložisek. 

 

Obr. 19 Geometrické uspořádání nosné konstrukce 

 

Obr. 20 Schéma ložisek 

9.2 Zatížení 

Uvažovaná zatížení jsou uvedena v kapitole 3. Pro tuto finální variantu je 

uvažována vlastní tíha konstrukce, ostatní stálé zatížení, které reprezentuje 

zábradlí, a proměnné zatížení chodci. Soustředné zatížení je uvažováno 

v kapitole 9.7.3 při posouzení protlačení desky. 

9.2.1 Hmotnost konstrukce 

𝐺0 = (𝐴1 ∙ 𝐿1) ∙ 𝜌𝑐 + (2 ∙ 𝐴2 ∙ 𝐿2) ∙ 𝜌𝑐 

𝐺0 = (0,3825 ∙ 15,6) ∙ 2600 + (2 ∙ 1,125 ∙ 0,2) ∙ 2600 

𝐺0 ≅ 16,7 𝑡 
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kde: G0 je hmotnost konstrukce 

 A1 je plocha řezu nosníku 

 A2 je plocha řezu v příčníku 

 L1 je délka nosníku 

L2 je délka příčníku 

 ρc je objemová hmotnost předpjatého betonu, ρc = 2600 kg/m3 

Výsledná hmotnost je totožná s hmotností stávající konstrukce. 

9.3 Spolupůsobící šířka nosníků 

Protože se jedná o trámovou konstrukci, je nutné stanovit spolupůsobící 

šířku desky a jednotlivých trámů podle platných návrhových předpisů. 

Spolupůsobící šířka desky se stanoví podle ČSN EN 1991-1-1, čl. 5.3.2.1, která 

vychází ze vztahů: 

𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑖 = 0,2𝑏𝑖 + 0,1𝐿0; 0,2𝐿0 ≤ 𝑏𝑖 

𝑏𝑒𝑓𝑓 = ∑𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑖 + 𝑏𝑤 

kde bw je šířka žebra nosníku 

 bi je polovina vzdálenosti líců sousedních nosníků, resp. líce nosníků 

a okraje desky 

L0 je vzdálenost inflexních bodů ohybové čáry vyšetřované 

konstrukce, v tomto případě rozpětí nosní konstrukce 

Krajní nosník: 

𝑏𝑒𝑓𝑓,1 = 0,2 ∙ 0,2 + 0,1 ∙ 16,0 = 1,64 𝑚 > 0,2 𝑚 ⟶ 𝑏𝑒𝑓𝑓,1 = 0,2 𝑚 

𝑏𝑒𝑓𝑓,2 = 0,2 ∙ 0,2 + 0,1 ∙ 16,0 = 1,64 𝑚 > 0,2 𝑚 ⟶ 𝑏𝑒𝑓𝑓,1 = 0,2 𝑚 

𝒃𝒆𝒇𝒇 = 0,2 + 0,2 + 0,15 = 𝟎, 𝟓𝟓𝟎 𝒎 

(rozhoduje minimální půdorysná vzdálenost mezi osami nosníků a okrajem 

desky) 

Vnitřní nosník: 

𝑏𝑒𝑓𝑓,1 = 0,2 ∙ 0,2 + 0,1 ∙ 16,0 = 1,64 𝑚 > 0,2 𝑚 ⟶ 𝑏𝑒𝑓𝑓,1 = 0,2 𝑚 

𝑏𝑒𝑓𝑓,2 = 0,2 ∙ 0,2 + 0,1 ∙ 16,0 = 1,64 𝑚 > 0,2 𝑚 ⟶ 𝑏𝑒𝑓𝑓,2 = 0,2 𝑚 

𝒃𝒆𝒇𝒇 = 0,2 + 0,2 + 0,15 = 𝟎, 𝟓𝟓𝟎 𝒎 

(rozhoduje minimální půdorysná vzdálenost mezi osami nosníků)   
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9.4 Návrh a předběžné ověření hlavních nosníků 

Účinky zatížení pro návrh nosníků se stanoví statickým výpočtem na 

deskostěnovém modelu konstrukce. Z výsledných hodnot účinků zatížení je 

následně sestaven graf, který znázorňuje ohybové účinky na konstrukci. 

Model konstrukce je sestaven jako prostě uložený nosník. Schéma modelu 

nosné konstrukce je znázorněn na Obr. 21. 

 

Obr. 21 Schéma konstrukce ve Scia Engineer 

9.4.1 Zatížení modelu a jeho účinky 

Vnitřní síly na žebrech jsou dány součtem účinků zatížení na desce (v 

spolupůsobící šířce) a na vloženém prutu, včetně zahrnutí vlivu normálových 

sil plynoucího z rozdílné polohy těžišť jednotlivých částí průřezu a těžiště 

celého průřezu (toto vyhodnocení provede vlastní program). 

 

Obr. 22 Označení nosníků 

Následující tabulka znázorňuje maximální ohybové momenty uprostřed 

nosníku a maximální posouvající síly na kraji nosníku. 

Tab. 10 Vnitřní síly na jednotlivých nosnících 

Maximální momenty na nosnících - uprostřed rozpětí 
       

ZS N1 N2 N3 N4    
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[kNm]    
Vlastní tíha 75,78 75,58 75,58 75,78    
Ostatní stálé 8,20 7,81 7,81 8,20    
Chodci 79,99 80,05 80,05 79,99    
       

Maximální posouvající síly na nosnících - okraj nosníku 
       

ZS 
N1 N2 N3 N4    

[kN]    
Vlastní tíha 21,12 20,19 20,19 21,12    
Ostatní stálé 2,98 1,40 1,40 2,98    
Chodci 21,70 21,93 21,93 21,70    

Průběh ohybového momentu a vnitřních sil jsou zobrazeny na následujících 

grafech. 

 

Graf 5 Ohybové momenty na nosníku N1 

 

Graf 6 Posouvající síly na nosníku N1 
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9.4.2 Návrh předpětí 

Předběžný návrh předpětí je stanoven na základě mezního stavu 

použitelnosti (mezního stavu omezení napětí). Vychází se z rovnice pro 

výpočet napětí v průřezu: 

𝜎𝑐𝑡 = −
𝑁𝑝,∞

𝐴
−

𝑁𝑝,∞ ∙ 𝑒𝑝

𝐼𝑦
∙ 𝑒𝑖 +

𝑀𝐸𝑘

𝐼𝑦
∙ 𝑒𝑖 

kde σct je napětí v betonu 

 Np,∞ je předpínací síla 

 A je plocha průřezu 

Iy je moment setrvačnosti průřezu k ose y 

ep je excentricita předpětí 

ei je excentricita k dolním, popř. horním vláknům průřezu 

MEk je ohybový moment (charakteristická hodnota) 

Návrh předpětí je rozdělen do několika kroků, které odpovídají jednotlivým 

fázím výstavby. V následující tabulce je shrnutí fází výstavby. 

Tab. 11 Fáze výstavby 

Fáze výstavby Čas [dny] 

Betonáž konstrukce 0 

Předpětí konstrukce 5 

Uvedení do provozu 50 

Konec životnosti 36500 

 

Při návrhu jsou předpokládány ztráty předpětí 5% při předpětí konstrukce, 

při uvedení lávky do provozu jsou uvažovány ztráty předpětí 10% a na konci 

životnosti uvažovány ztráty předpětí 15%.  

Vlastnosti předpínaci výztuže jsou uvedeny v kapitole 2.3. Maximální 

hodnoty napínacích napětí (σp.max) a maximální hodnoty napětí v předpínací 

výztuži během provozu (σp.m0) se stanoví podle ČSN EN 1992-1-1 

z následujících vztahů: 

𝜎𝑝,𝑚𝑎𝑥 = min(𝑘1 ∙ 𝑓𝑝𝑘; 𝑘2 ∙ 𝑓𝑝0,1𝑘) = min(0,8 ∙ 1860; 0,9 ∙ 1637) = 𝟏𝟒𝟕𝟑 𝑴𝑷𝒂 

𝜎𝑝,𝑚0 = min(𝑘7 ∙ 𝑓𝑝𝑘; 𝑘8 ∙ 𝑓𝑝0,1𝑘) = min(0,75 ∙ 1860; 0,85 ∙ 1637) = 𝟏𝟑𝟗𝟏 𝑴𝑷𝒂 

Napětí byla ověřena ve dvou průřezech, a to uprostřed rozpětí, kde jsou 

největší ohybové účinky na konstrukci, tj. ve staničení 8,0 m, a na kraji 

nosníku, tj. ve staničení 0,0 m. Vyhodnocení napětí je uvedeno 

v následujících tabulkách. 
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Tab. 12 Předběžný výpočet předpětí ve středu nosníku 

Geometrie průřezu       

Staničení 8 m  Údaje o předpětí 

Plocha 0,095 m2  Plocha jednoho lana 150 mm2 

Iy 0,002366 m4  Celkem lan 3 ks 

eh -0,203 m  Předpínací napětí 1473 MPa 

ed 0,297 m  Předpínací síla -662,85 kN 

fck C150    Excentricita předpětí 0,227 m 

fctk,0.05 10,5 MPa     

       

Vnitřní síly v průřezu     

Vlastní tíha nosníku 76,9 kNm     

Ostatní stálé 8,3 kNm     

Zatížení od chodců 80,6 kNm     
(char. hodnota) 

      
       

Předpětí nosníku       

Ztráty předpětí 5,0%      

Zatížení 
NEk = -629,7 kN σmax =  7,5  

MEk = -66,0 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -0,96 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -14,92 MPa VYHOVUJE  
       
Uvedení do 
provozu       

Ztráty předpětí 10,0%      

Zatížení 
NEk = -596,6 kN σmax =  0  

MEk = 30,4 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -8,89 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -2,46 MPa VYHOVUJE  
       

Konec životnosti       

Ztráty předpětí 15,0%      

Zatížení 
NEk = -563,4 kN σmax =  0  

MEk = 37,9 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -9,18 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -1,17 MPa VYHOVUJE  
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Tab. 13 Předběžný výpočet předpětí na kraji nosníku 

Geometrie průřezu       

Staničení 0 m  Údaje o předpětí 

Plocha 0,27 m2  Plocha jednoho lana 150 mm2 

Iy 0,005729 m4  Celkem lan 3 ks 

eh -0,250 m  Předpínací napětí 1473 MPa 

ed 0,250 m  Předpínací síla -662,85 kN 

fck C150    Excentricita předpětí 0,000 m 

fctk,0.05 10,5 MPa     

       

Vnitřní síly v průřezu     

Vlastní tíha nosníku 0,0 kNm     

Ostatní stálé 0,0 kNm     

Zatížení od chodců 0,0 kNm     
(char. hodnota) 

      
       

Předpětí nosníku       

Ztráty předpětí 5,0%      

Zatížení 
NEk = -629,7 kN σmax =  7,5  

MEk = 0,0 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -2,33 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -2,33 MPa VYHOVUJE  
       
Uvedení do 
provozu       

Ztráty předpětí 10,0%      

Zatížení 
NEk = -596,6 kN σmax =  0  

MEk = 0,0 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -2,21 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -2,21 MPa VYHOVUJE  
       

Konec životnosti       

Ztráty předpětí 15,0%      

Zatížení 
NEk = -563,4 kN σmax =  0  

MEk = 0,0 kNm σmin =  -90  

Napětí v průřezu 
σh,n =  -2,09 MPa VYHOVUJE  

σd,n =  -2,09 MPa VYHOVUJE  
 

Jsou navržena celkem 3 lana v jednom kabelu. Posudek byl proveden pro 

jeden nosník, tedy pro celou konstrukci je navrženo celkem 12 lan 

ve 4 kabelech. 
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9.5 Podrobné účinky předpětí 

Ztráty předpínací síly jsou vyčísleny ve zvolených staničeních nosníku 

(po 0,80 m). Současně jsou v těchto místech zavedeny lomy kabelu.  

9.5.1 Časová osa 

Pro stanovení časově závislých účinků předpětí a chování betonu je třeba 

definovat časovou osu konstrukce, tj. postup výstavby a jednotlivé provozní 

fáze konstrukce. V tomto případě jsou zvoleny 4 fáze výstavby (provozu) 

Tab. 14 Časová osa výstavby nosné konstrukce 

Fáze výstavby Uvažovaný čas začátku 

fáze [dny] 

Betonáž nosníku 0 

Předpětí nosníku 5 

Uvedení do provozu 50 

Konec životnosti 36500 (100 let) 

 

Ostatní stálé zatížení reprezentuje pouze zábradlí, v tomto případě bude 

započítáno toto zatížení v rámci fáze uvedení do provozu. 

9.5.2 Ztráty třením 

Ztráty třením vznikají v důsledku tření kabelu při napínání o stěny 

zakřiveného kabelového kanálku. Změna napětí v průřezu po délce nosníku 

v důsledku ztráty třením se stanoví ze vztahu: 

∆𝜎𝑝,1 = −𝜎𝑃,0,𝑚𝑎𝑥 ∙ (1 − 𝑒−𝜇∙(𝛼+𝑘∙𝑙)) 

kde μ je koeficient tření v zakřiveném úseku 

 α je celková úhlová změna od místa kotvení do zkoumaného průřezu 

 k je náhodná křivost kabelového kanálku v přímém úseku na 1 m 

délky 

σP,0,max je napínací napětí (zpravidla max. možné napětí při napínání 

v závislosti na použité třídě předpínací výztuže) 

Pro zvolený předpínací systém Freyssinet jsou stanoveny následující 

hodnoty jednotlivých součinitelů: 

 μ = 0,17 (korugovaná ocelová hadice, ošetřená lana) 

 k = 0,007 rad/m 
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9.5.3 Ztráty pokluzem 

Vznikají jako důsledek proklouznutí kotevních kuželíků v kotvení lan 

předpínací výztuže. Pro zvolený systém Freyssinet je hodnota pokluzu 

6 mm. 

Velikost ztráty pokluzem je ovlivněna třením v kabelovém kanálku. Velikost 

ztráty pokluzem a průběhu napětí se stanoví z průběhu napětí v předpínací 

výztuži po celé délce nosníku a hodnoty pokluzu. Obecně platí: 

∫
𝜎𝑝(𝑥)

𝐸𝑝
𝑑𝑥 = 𝑤

𝑋

0

 

kde Ep je modul pružnosti předpínací výztuže (190 GPa) 

 σp(x) je napětí v předpínací výztuži v místě se staničením x 

 w je hodnota pokluzu v kotvě 

 X je dosah pokluzu 

Výraz lze pro potřeby vyčíslení upravit na: 

∫ 𝜎𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐸𝑝 ∙ 𝑤 = 𝐴𝑤

𝑋

0

 

kde Aw je požadovaná plocha napětí pro dosažení požadovaného pokluzu 

Plocha napětí Aw je: 

𝐴𝑤 = 𝐸𝑝 ∙ 𝑤 = 190 ∙ 6 = 1140 𝑀𝑁/𝑚 

Dosah pokluzu je stanoven iterativně v programu AutoCAD a znázorněn 

v Tab. 15. Výsledná napětí po zakotvení jsou uvedena na Graf 7. 

 

Graf 7 Krátkodobé ztráty předpětí 
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Na základě výpočtu ztrát třením a pokluzem bylo nutné snížit napínací 

napětí z 1473 MPa na 1452 MPa. Důvodem znížení napínacího napětí je 

skutečnost, že by po zakotvení kabelu došlo k překročení maximálního 

povoleného napětí σpm0 = 1391 MPa. Napětí při předpínání bylo proto 

sníženo tak, aby bylo po zakotvení splněna požadovaná podmínka napětí 

v předpínací výztuži. 

Z hlediska návrhu předpětí je nutné posoudit maximální napětí v předpínací 

výztuži po zakotvení v kabelu (po ztrátách třením a pokluzem). 

𝝈𝒑𝒎𝟎,𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟑𝟗𝟎, 𝟕𝟕 𝑴𝑷𝒂 < 𝝈𝒑𝒎𝟎 = 𝟏𝟑𝟗𝟏 𝑴𝑷𝒂  

Výsledné napětí v předpínací výztuži po zakotvení v průřezu ve středu 

rozpětí nosníku je: 

𝝈𝒑𝒎𝟎,𝒔𝒕ř𝒆𝒅 = 𝟏𝟑𝟓𝟒, 𝟑𝟎 𝑴𝑷𝒂 
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Tab. 15 Výpočet krátkodobých ztrát předpětí 
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9.5.4 Ztráty relaxací předpínací výztuže 

Pro lana s nízkou relaxací je velikost ztráty relaxací výztuže v čase t dána 

vztahem: 

∆𝜎𝑝,𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥 = 𝜎𝑝𝑚0 ∙ 0,66 ∙ 2,5 ∙ 𝑒
9,1∙

𝜎𝑝𝑚0

𝑓𝑝𝑘 ∙ (
𝑡

1000
)

0,75∙(1−
𝜎𝑝𝑚0

𝑓𝑝𝑘
)

∙ 10−5 

kde σpm0 je napětí po zakotvení lana 

 fpk je charakteristická hodnota pevnosti lana v tahu 

Hodnoty ztrát předpětí v příslušných etapách pro napětí σpm0 = 1354,30 MPa 

jsou uvedeny v Tab. 16, časový průběh ztráty předpětí relaxací je uveden 

na Graf 8. 

Tab. 16 Hodnoty ztrát předpětí relaxací předpínací výztuže v jednotlivých etapách 

výstavby 

Ztráty relaxací předpínací výztuže       

σpm0 1354,30 MPa        

          

Fáze výstavby / provozu 
Čas 

[dny] Čas [hod] Δσp,RELAX [MPa] Δσp,RELAX [%] 

Betonáž nosníku 0 0 0 0 

Předpětí nosníku - 100% 5 120 10,9 0,81 

Ostatní stálé zatížení + UP 50 1200 17,5 1,29 

Konec životnosti 36500 500000 59,9 4,42 

 

Graf 8 Časový průběh ztrát relaxací předpínací výztuže 

9.5.5 Ztráty smršťováním betonu 

Charakterizace smršťování v prostředí ČR není ještě podrobně 

prostudována. Proto bude vliv smrštění nosníku uvažován orientačně. Dle 

doporučení AFGC se uvádí hodnoty konečného smrštění 550 μm/m pro 

celkové smrštění při uložení těles mimo laboratoř s relativní vlhkostí kolem 

50 až 70 % při proteplování v počátečních fázích. Pro zvolené rozpětí je 

celkové zkrácení nosníku následující: 
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∆𝑙 = 550 ∙ 16,0 = 8800 𝜇𝑚 

Pro zjednodušení příkladu je uvažováno počáteční smrštění před napínáním 

předpínací výztuže 50 % z celkového smrštění. Toto zkrácení nebude mít vliv 

na ztráty předpětí. Pro uvedení do provozu je uvažováno smrštění 30% ze 

zbylého celkového smrštění, tato hodnota je 1320 μm. Pro konec životnosti 

je uvažováno zbylé smrštění o hodnotě 3080 μm. 

Tab. 17 Ztráty smršťováním betonu 

Ztráty smršťováním betonu          

            

Čas 
t Δl Δεcs Δσp,s Δσp,s 

[d] μm [10-6] [MPa] [%] 

Betonáž nosníku 0 0 0,000 0,00 0,00% 

Předpětí 5 0 0,000 0,00 0,00% 

Ostatní stálé + UP 50 1320 -82,500 16,09 1,19% 

Konec životnosti 36500 3080 -192,500 37,54 2,77% 

 

9.5.6 Dotvarování betonu 

Dotvarování UHPC je významně nižší než u běžného betonu, avšak pro 

tuzemské materiály nejsou prozatím známé relativní informace. Dle 

doporučení AFGC uvádí informativně hodnoty součinitele dotvarování 

s tepelnou úpravou prvního typu Φ = 0,4. 

Celkové přetvoření betonu v tlaku od dotvarování lze vyjádřit z rovnice: 

휀𝑐𝑐(𝑡, 𝑡0) = Φ(𝑡, 𝑡0) ∙ 𝜎𝑐(𝑡0)/𝐸𝑐 

kde εcc je celkové přetvoření betonu v tlaku 

 Φ je součinitel dotvarování 

 σc je konstantní napětí betonu v tlaku 

 Ec je tečnový modul pružnosti betonu v tlaku (1,05 Ecm) 

Konstantní napětí betonu v tlaku je spočteno k těžišti předpínací výztuže ve 

středu nosníku. Uvažované zatížení je zatížení vlastní tíhou a ostatní stálé 

zatížení. Za ztráty předpětí jsou uvažovány ztráty relaxací a ztráty 

smršťováním betonu. 
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Tab. 18 Výpočet ztrát předpětí od dotvarování betonu na konci životnosti 

Ztráty smršťováním betonu       

σpm,36500 1256,90 MPa        

ep 0,227 m        

φ36500 0,4          

Ec 56700 MPa        

NEk -565,61 kN pouze stálá zatížení     

MEk -44,413 kNm        

c,d  -10,215 MPa k těžišti předpínací výztuže    

          

Čas 
t Δεss Δσp,SS Δσp,s 

[d] [10-6] [MPa] [%] 

Konec životnosti 36500 -72,062 14,05 1,04% 

9.5.7 Účinky předpětí v jednotlivých fázích výstavby a provozu 

Účinky předpětí jsou stanoveny v programu EXCEL. Jsou zde stanoveny 

účinky sil od předpětí a vliv ztrát v jednotlivých etapách výstavby. Výchozí 

stav vychází z krátkodobých ztrát předpětí, další stavy se potom zavádějí 

jako změny stavu původního. Zatížení modelu se realizuje příslušnými 

bodovými silami a momenty v místech lomu náhradního kabelu.  

Vnitřní síly od předpětí se stanoví z následujících rovnic: 

𝑁𝑖,𝑥 = 𝑁𝑝,𝑖 ∙ cos 𝛼 ; 𝑁𝑖,𝑦 = 𝑁𝑝,𝑖 ∙ sin 𝛼 ; 𝑀𝑖 = 𝑁𝑖,𝑥 ∙ 𝑒𝑖 

Tab. 19 Přehled dlouhodobých ztrát předpětí 

Přehled procentuálních ztrát předpětí v časech     
           

+Fáze 
Δσp,relax Δσp,c+s ∑Δσp   

[%] [%] [%]   

Předpětí nosníku 0,808% 0,000% 0,81%   
Ostatní stálé zatížení + 
UP 

1,292% 1,188% 
2,48%   

Konec životnosti 4,420% 3,809% 8,23%   
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Tab. 20 Přehled vnitřních sil od předpětí 

Vnitřní síly od předpětí ve vybraných průřezech ve fázích     

           

Čas 
N [kN] V [kN] M [kNm] 

O1 Střed O2 O1 Střed O2 O1 Střed O2 

Předpětí nosníku -592,9 -604,5 -614,7 -25,4 0,0 26,4 -26,1 -137,2 -27,0 

UP 14,8 15,1 15,4 0,6 0,0 -0,7 0,7 3,4 0,7 

Konec životnosti 49,2 50,2 51,0 2,1 0,0 -2,2 2,2 11,4 2,2 

 

 

Graf 9 Vnitřní síly po zavedení předpětí 

 

Graf 10 Změna vnitřních sil v důsledku ztrát předpětí v čase t = 5 až 50 dní 
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Graf 11 Změna vnitřních sil v důsledku ztrát předpětí v čase t = 50 až konec životnosti 

9.6 Mezní stav použitelnosti 

9.6.1 Ověření normálových napětí v betonu 

Posuzované jsou průřezy ve středu rozpětí a nad podporami. Účinky zatížení 

a předpětí v jednotlivých etapách výstavby a provozu jsou uvedeny 

v předcházejících kapitolách, dlouhodobé ztráty předpětí se zjednodušeně 

uvažují hodnotami stanovenými pro střed rozpětí. 

Tlaková normálová napětí v betonu jsou omezena na hodnotu 0,6 fck 

v charakteristické kombinaci zatížení 

Tahová normálová napětí mohou v charakteristické kombinaci zatížení 

dosáhnout hodnoty průměrné tahové pevnosti betonu fctm. Pokud by byla 

hodnota překročena, bylo by nutné do výpočtu zahrnout vliv trhliny na 

průběh napětí po průřezu. Pro kvazistálou a častou kombinaci nesmí být 

dosaženo dekomprese (tahových napětí po průřezu).  

Tab. 21 Tabulka vstupních hodnot 
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MSP - Ověření normálových napětí v betonu

beton C150

pevnost v tahu
fctm = 15,0

Průřezové charakteristiky

nosník střed rozpětí

plocha A = 0,0950

omezení tlakového namáhání 0,6 . fck = 90,0

fctk 0,05 = 10,5

pevnost v tlaku fck = 150,0

ed = 0,297

moment setrvačnosti Iy = 0,00237

poloha těžiště
eh = -0,203

Přípustná namáhání betonu

nosník podpora

A = 0,2750

Iy = 0,00573

eh = -0,250

ed = 0,250
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Tab. 22 Ověření napětí průřezu ve středu rozpětí 

 

mm2

MPa

kN

m

kN

kNm

## 0 0 0

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa 0 ## ## ##

0 0 0 0

kN

kNm

kN kN kN

kNm kNm kNm

## 0 0 0

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa 0 ## ## ##

0 0 0 0

kN

kNm

kN kN kN

kNm kNm kNm

## 0 0 0

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa 0 ## ## ##

Účinky zatížení Předpětí

Ověření průřezu ve středu rozpětí

zatížení My [kNm] počet lan n = 3

vlastní tíha nosníku 75,78 plocha lana Ap,1 = 150,0

ep,N = 0,227

ostatní stálé 8,20 napínací napětí p = 1452,00

chodci - charakteristická 79,99 předpínací síla Fp = -653,4

Účinky předpětí

Fáze Čas [dny] Nx [kN] Vz [kN] My [kNm]

chodci - častá 32,00 excentricita - N

4 36500 50,15 0,00 11,38

-137,22

3 50 15,11 0,00 3,43

2 5 -604,51 0,00

n,h = -1,1 -1,1 -1,1

kvazistálá kom. char. komb. častá komb.

Stálé zatížení
N = -604,5

M = -61,4

-2,4 -9,2 -5,1

n,p = -9,4 -1,7 -6,3

n,h =

M = 11,4

N = 0,0 0,0 0,0

Změna stálého 

zatížení

N = 50,2

n,d = -10,5 -0,5 -6,5

Napětí v 

průřezu

Napětí v 

průřezu

Výpočet a posouzení normálových napětí

Fáze 2 - předpětí nosníku ; t = 5 dny

Fáze 3 - ostatní stálé a provoz; t = 50 dní

Proměnné zatížení N =

n,p = -11,0 -3,3 -7,9

n,d = -12,5 -2,4 -8,4

n,h = -1,9 -8,8 -4,7

kvazistálá kom. char. komb.

častá komb.

0,0 0,0 0,0

M = 0,0 80,0 32,0

ks

Fáze 4 - konec životnosti; t = 36500 dní

častá komb.

Změna stálého 

zatížení

N = 15,1

M = 11,6

n,p = -12,3 -12,3 -12,3

n,d = -14,1 -14,1 -14,1

Napětí v 

průřezu

Proměnné zatížení

M = 0,0 0,0 0,0

kvazistálá kom. char. komb.

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

-15,0-10,0-5,00,0
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Tab. 23 Ověření napětí průřezu nad opěrou OP1 

 

mm2

MPa

kN

m

kN

kNm

## 0 0 0

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa 0 ## ## ##

0 0 0 0

kN

kNm

kN kN kN

kNm kNm kNm

## 0 0 0

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa 0 ## ## ##

0 0 0 0

kN

kNm

kN kN kN

kNm kNm kNm

## 0 0 0

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa 0 ## ## ##

Stálé zatížení
N = -592,9

M = 1,8

Fáze 2 - předpětí nosníku ; t = 5 dny

Ověření průřezu nad opěrou OP1

Účinky zatížení Předpětí

zatížení My [kNm] počet lan n = 3 ks

Fp = -653,4

chodci - častá 0,00 excentricita - N ep,N = -0,003

vlastní tíha nosníku 0,00 plocha lana Ap,1 = 150,0

ostatní stálé 0,00 napínací napětí p = 1452,00

Účinky předpětí

Fáze Čas [dny] Nx [kN] Vz [kN] My [kNm]

chodci - charakteristická 0,00 předpínací síla

4 36500 49,19 2,11 -0,15

Výpočet a posouzení normálových napětí

2 5 -592,91 -25,44 1,78

3 50 14,82 0,64 -0,04

-2,2 -2,2

Fáze 3 - ostatní stálé a provoz; t = 50 dní

Změna stálého 

zatížení

N =

M =

kvazistálá kom. char. komb. častá komb.

Napětí v 

průřezu

n,h = -2,2 -2,2 -2,2

n,p = -2,2

14,8

0,0

n,d = -2,1 -2,1 -2,1

Proměnné zatížení N = 0,0 0,0 0,0

M = 0,0 0,0 0,0

kvazistálá kom. char. komb. častá komb.

Napětí v 

průřezu

n,h = -2,2 -2,2 -2,2

n,p = -2,1

Fáze 4 - konec životnosti; t = 36500 dní

Změna stálého 

zatížení

N = 49,2

M = -0,1

-2,1 -2,1

n,d = -2,0 -2,0 -2,0

Proměnné zatížení N = 0,0 0,0 0,0

M = 0,0 0,0 0,0

častá komb.

Napětí v 

průřezu

n,h = -2,0 -2,0 -2,0

n,p = -1,9 -1,9 -1,9

n,d = -1,9 -1,9 -1,9

kvazistálá kom. char. komb.

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

-3,0-2,0-1,00,0
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-3,0-2,0-1,00,0
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Tab. 24 Ověření napětí průřezu nad opěrou OP2 

 

Extrémní hodnoty napětí v rozhodujících vláknech vyhodnocovaných 

průřezů splňují požadavky normy ČSN EN 1992-1-1. 

mm2

MPa

kN

m

kN

kNm

## 0 0 0

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa 0 ## ## ##

0 0 0 0

kN

kNm

kN kN kN

kNm kNm kNm

## 0 0 0

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa 0 ## ## ##

0 0 0 0

kN

kNm

kN kN kN

kNm kNm kNm

## 0 0 0

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa ## ## ## ##

MPa MPa MPa 0 ## ## ##

M = 1,8

4 36500

2 5 -614,69

Účinky zatížení Předpětí

kvazistálá kom. char. komb. častá komb.

Fáze 3 - ostatní stálé a provoz; t = 50 dní

-2,2 -2,2 -2,2

n,d = -2,2 -2,2 -2,2

n,p =

51,0

-0,2

Změna stálého 

zatížení

N =

Fáze 4 - konec životnosti; t = 36500 dní

n,d = -2,1 -2,1 -2,1

-2,1 -2,1 -2,1

-2,0 -2,0 -2,0
Napětí v 

průřezu

zatížení My [kNm] počet lan n = 3 ks

Ověření průřezu nad opěrou OP2

Fp = -653,4

chodci - častá 0,00 excentricita - N ep,N = -0,003

vlastní tíha nosníku 0,00 plocha lana Ap,1 = 150,0

ostatní stálé 0,00 napínací napětí p = 1452,00

Účinky předpětí

Fáze Čas [dny] Nx [kN] Vz [kN] My [kNm]

chodci - charakteristická 0,00 předpínací síla

51,00 -2,19 -0,15

Výpočet a posouzení normálových napětí

Fáze 2 - předpětí nosníku ; t = 5 dny

Napětí v 

průřezu

26,37 1,84

3 50 15,37 -0,66 -0,05

kvazistálá kom. char. komb. častá komb.

n,h = -2,3 -2,3 -2,3

Stálé zatížení
N = -614,7

0,0 0,0

M = 0,0 0,0 0,0

Změna stálého 

zatížení

N = 15,4

M = 0,0

Proměnné zatížení N = 0,0

Napětí v 

průřezu

n,h = -2,3 -2,3 -2,3

n,p = -2,2 -2,2 -2,2

n,h =

n,p =

n,d = -1,9 -1,9 -1,9

M =

Proměnné zatížení N = 0,0 0,0 0,0

M = 0,0 0,0 0,0

kvazistálá kom. char. komb. častá komb.

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

-3,0-2,0-1,00,0

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

-3,0-2,0-1,00,0

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

-3,0-2,0-1,00,0
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9.6.2 Ověření hlavních napětí v betonu 

Ověření hlavních napětí v předpjatých prvcích se provádí pro omezení 

vzniku, resp. šířky smykových trhlin. Ověřen je průřez těsně za příčníkem, 

kde se průřez mění z obdélníkového na průřez T. Pro ověření velikosti napětí 

v příslušném řezu je třeba určit směrově závislou pevnost betonu v tahu fctb. 

Tato hodnota se spočte z rovnice: 

𝑓𝑐𝑡𝑏,𝑚𝑖𝑛 = (1 − 0,8 ∙
𝜎3

𝑓𝑐𝑘
) 

kde σ3 je maximální přípustné hlavní tlakové napětí, σ3 = 0,6 fck 

Pro výpočet hlavních napětí je nutné znát průběh normálových napětí σx po 

průřezu, které jsou spočteny v kapitole 9.6.1 a průběh smykových napětí τxz. 

Ty se stanoví metodami klasické teorie pružnosti při uvažování postupu 

výstavby posuzovaného průřezu. 

Tab. 25 Vstupní hodnoty 

 

 

Graf 12 Smykové napětí v jednotlivých fázích 

Minimální směrově závislá tahová pevnost betonu:

MPa

m2

m4

m

m

MSP - Ověření hlavních napětí v betonu

5,46

nosník střed rozpětí

Průřezové charakteristiky

plocha A = 0,0950

moment setrvačnosti Iy = 0,00237

poloha těžiště
eh = -0,203

ed = 0,297

2 - předpětí nosníku -592,91 -4,32 1,78

Zatížení včetně účinků předpětí

Fáze Nx [kN] Vz [kN] My [kNm]

4 - konec životnosti 49,19 2,11 -0,15

3 - ost. stálé + UP (char.) 14,82 25,32 -0,04

𝑓𝑐𝑡𝑏,𝑚𝑖𝑛 = 1 − 0,8
𝜎3

𝑓𝑐𝑘
𝑓𝑐𝑡𝑘 0,05 = 1 − 0,8

0,6 . 150

150
 . 10,5 =

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

-0,10 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0,00 0,02

Fáze 2 - txz

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

-0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Fáze 3 - txz

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

-0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Fáze 4 - txz
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Tab. 26 Ověření hlavních napětí 

 

Fáze 3 - uvedení do provozu

P
o

so
u

ze
n

í

z b S x txz 1 3

[m] [m] [m3] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

OK

-6,0179 0,000 0,000 -6,0179 OK -5,867 0,000 0,000 -5,8675 OK

-6,0367 -0,013 0,000 -6,0367 OK -5,886 0,063 0,001 -5,8865

OK

-6,0555 -0,025 0,000 -6,0556 OK -5,904 0,121 0,002 -5,9066 OK

-6,0743 -0,036 0,000 -6,0745 OK -5,922 0,173 0,005 -5,9275

0,000 -6,1124 OK -5,959 0,260 0,011 -5,9704 OK

-6,0931 -0,045 0,000 -6,0934 OK -5,941 0,219 0,008 -5,9489 OK

0,018 -6,0134 OK

-6,1307 -0,061 0,001 -6,1313 OK -5,977 0,296 0,015 -5,992 OK

0,022 -6,0548 OK

-6,1683 -0,072 0,001 -6,1691 -6,014 0,350 0,020 -6,0343 OK

0,0055

0,0050

0,0044

0,0037

0,0029

0,0020

0,0011

0,0000

-6,1871 -0,076 0,001 -6,188 -6,032 0,368

-6,1495 -0,067 0,001 -6,1502 OK -5,996 0,325

-6,1119 -0,053

0,225

0,200

0,175

0,150

0,125

0,100

0,075

0,050

0,025

0,000

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

Fáze 2 - předpětí nosníku

P
o

so
u

ze
n

í

Fáze 3 - uvedení do provozu

1 3

[m] P
o

so
u

ze
n

í

z b S x txz 1 3 x txz

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

0,500 0,550 0,0000 -6,3938 0,000 0,000

[m] [m3] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

OK

0,475 0,550 0,0026 -6,375 -0,009 0,000 -6,375 OK -6,216

-6,3938 OK -6,234 0,000 0,000 -6,234

0,042 0,000 -6,2159 OK

0,450 0,550 0,0049 -6,3562 -0,016 0,000 OK-6,3563 OK -6,197 0,079 0,001 -6,1983

0,425 0,150 0,0054 -6,3374 -0,066 0,001 OK

0,400 0,150 0,0058 -6,3186 -0,071 0,001 -6,3194 OK -6,161

-6,3381 OK -6,179 0,319 0,016 -6,1954

0,344 0,019 -6,1799 OK

0,375 0,150 0,0062 -6,2998 -0,075 0,001 OK

0,350 0,150 0,0064 -6,2811 -0,078 0,001 -6,282 OK -6,124

-6,3007 OK -6,142 0,364 0,022 -6,1639

0,379 0,023 -6,1474 OK

0,325 0,150 0,0066 -6,2623 -0,080 0,001 OK

0,300 0,150 0,0066 -6,2435 -0,080 0,001 -6,2445 OK -6,087

-6,2633 OK -6,106 0,388 0,025 -6,1303

0,391 0,025 -6,1124 OK

0,275 0,150 0,0066 -6,2247 -0,080 0,001

0,382 0,024 -6,0747 OK

OK

OK

OK

0,250 0,150 0,0065 -6,2059 -0,078 0,001 -6,2069 OK -6,051

-6,2257 OK -6,069 0,389 0,025 -6,0939

0,0062

0,0059

0,475 0,550 0,0026 -5,687 0,047

0,500 0,550 0,0000 -5,704 0,000 0,000 OK

OK0,000 -5,6871

-5,7035

0,425 0,150 0,0054 -5,653 0,351 0,022 -5,6749 OK

-5,6713 OK0,450 0,550 0,0049 -5,670 0,087 0,001

0,400 0,150 0,0058 -5,636 0,379 0,025

0,375 0,150 0,0062 -5,620 0,401 0,028 -5,6482 OK

-5,6618 OK

0,100 0,150 0,0037 -5,435 0,241 0,011 -5,446 OK

0,350 0,150 0,0064 -5,603 0,417 0,031

0,075 0,150 0,0029 -5,419 0,190 0,007 -5,4252 OK

0,325 0,150 0,0066 -5,586 0,427 0,032 -5,6186 OK

-5,6338 OK

0,050 0,150 0,0020 -5,402 0,133 0,003 -5,405 OK

0,300 0,150 0,0066 -5,569 0,431 0,033

0,025 0,150 0,0011 -5,385 0,069 0,001 -5,3859 OK

0,275 0,150 0,0066 -5,553 0,428 0,033 -5,5855 OK

-5,6025 OK

0,000 0,150 0,0000 -5,368 0,000 0,000 -5,3682 OK

0,250 0,150 0,0065 -5,536 0,420 0,032

0,225 0,150 0,0062 -5,519 0,405 0,030 -5,5487 OK

-5,5676 OK

0,200 0,150 0,0059 -5,502 0,385 0,027

0,175 0,150 0,0055 -5,486 0,358 0,023 -5,5089 OK

-5,5291 OK

0,150 0,150 0,0050 -5,469 0,325 0,019

0,125 0,150 0,0044 -5,452 0,286 0,015 -5,467 OK

-5,4881 OK
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Hlavní tahová napětí v nosníku nepřesáhnou stanovenou hodnotu fctb.min. 

9.7 Mezní stav únosnosti 

9.7.1 Návrhové síly pro posouzení ohybové únosnosti 

Z hlediska mezního stavu únosnosti je třeba ověřit únosnost v době uvedení 

do provozu a na konci životnosti. V této době je konstrukce vystavena 

extrémním účinkům zatížení.  

Návrhové síly pro posouzení ohybové únosnosti průřezu se stanoví 

v souladu s předchozími výpočty, rekapitulace návrhových účinků zatížení a 

předpětí jsou uvedeny v Tab. 27 a Tab. 28. Návrhové hodnoty jsou vyčísleny 

podle vztahů (6.10a) a (6.10b) pro průřez ve středu rozpětí pro jednotlivé 

časy. Výsledné návrhové hodnoty jsou znázorněny v Tab. 29. 

Tab. 27 Účinky předpětí v jednotlivých fázích výstavby a provozu 

 

Tab. 28 Účinky zatížení v jednotlivých fázích výstavby a provozu 

 

Čas N M V

[dny] [kN] [kNm] [kN]

5 -604,51 -137,22 0,00

50 15,11 3,43 0,00

36500 50,15 11,38 0,00

Fáze výstavby

Předpětí nosníku

Ost. Stálé + UP

Konec životnosti

Účinky předpětí (přirůstky + ztráty)

Čas N M

[dny] [kN] [kNm]

5 0,0 75,8

50 0,0 8,2

50 0,0 80,0Chodci

Účinky zatížení

Fáze výstavby

Vlastní tíha

Ost. Stálé
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Tab. 29 Stanovení návrhových momentů MEd v posuzovaných průřezech [kNm] 

 

9.7.2 Ohyb s normálovou silou 

Posouzení mezního stavu únosnosti pro kombinaci ohybového momentu a 

normálové síly bylo provedeno podle teorie mezních přetvoření se 

stanovením počáteční napjatosti. Jako základní stav průřezu se uvažuje 

přetvoření průřezu v čase t stanovené výpočtem na základě MSP 

(charakteristická kombinace). Dále se stanoví přírůstek deformace 

v rozhodujících vláknech. U UHPC se předpokládá porušení předpínací 

výztuže. Mezní hodnoty přetvoření a návrhové pracovní diagramy UHPC a 

předpínací výztuže jsou uvedeny v Tab. 30 a Graf 13. 

Rozdělení napětí po průřezu u UHPC je rozdílný oproti běžným betonům, 

protože zde působí tahová větev pracovního diagramu. V tomto příkladě se 

bude vycházet ze zjednodušeného rozdělení napětí po výšce průřezu, který 

je znázorněn na Obr. 23.  

 

Obr. 23 Rozdělení napětí po výšce průřezu [1] 

Předpětí Stálé Chodci

γF 1,00 1,35 1,35

Ψ0 - - 0,40

ξg - 0,85 -

MF -133,8 84,0 80,0

6.10a -133,8 113,4 43,2

6.10b -133,8 96,4 108,0

MF

MF -122,4 84,0 80,0

6.10a -122,4 113,4 43,2

6.10b -122,4 96,4 108,0

MF

Konec životnosti

Zatížení

Kombinace

Návrhový moment 81,9

Uvedení do provozu

Zatížení

Návrhový moment 70,6

Kombinace

Součinitel zatížení

Součinitel kombinace

Redukční součinitel

Střed rozpětí
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Pracovní diagram betonu je uvažován jako bilineární v tlačené oblasti a 

v tažené oblasti je uvažováno konstantní napětí. Určení tažené části 

pracovního diagramu UHPC bylo provedeno dle připravované normy 

prEN 1992-1-1 Eurocode 2 (příloha L). Pracovní diagram předpínací výztuže 

je uvažován bilineární se zpevněním. 

Tab. 30 Základní charakteristiky použitých materiálů 

 

 

Graf 13 Pracovní diagramy UHPC (vlevo) a předpínací výztuže (vpravo) 

Pro výpočet mezní odolnosti průřezu byla zvolena proužková metoda. To 

znamená, že k výchozímu stavu se následně stanovil přírůstek přetvoření 

v rozhodujících vláknech tak, aby bylo dosaženo mezní hodnoty přetvoření 

a následně porušení průřezu. Přírůstek přetvoření byl hledán pomocí iterace 

polohy neutrální osy. 

MPa

MPa MPa MPa

MPa

MPa MPa MPa

 . 10-3  . 10-3 GPa

 . 10-3  . 10-3

 . 10-3

 . 10-3

 . 10-3
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e c2 = -2,27 e Ftu = 20,00

e c2u = -2,78
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fck = 150,0 fFtuk = 5,6

c = 1,35 c = 1,5

Návrhové pracovní diagramy materiálů

Beton C150

tlak tah

usd,c = 1596,3
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Tab. 31 Shrnutí výpočtu únosnosti průřezu ve středu rozpětí v čase uvedení do provozu 

 

Pro posouzení na konci životnosti se postupuje stejně. Upraví se pouze 

hodnoty napětí v betonu a předpínací výztuže, kde se zohlední dlouhodobé 

ztráty předpětí.  

≥

20,000 ≤ ep,max =

Stanovení únosnosti průřezu ve středu rozpětí v čase uvedení do provozu

Přetvoření průřezu a síly na mezi únosnosti

Beton C150

max e c = 15,346 ≤ e c,max = 20,00 SPLNĚNO 20,00 SPLNĚNO

Fpu = 718,3

Předpínací výztuž

max ep =

Fcu = -943,1 kN Mcu = 28,5 kNm

min e c = -1,672 ≥ e c,min = -2,78 SPLNĚNO kN Mpu =

SPLNĚNO

Využití 19,61%.

275,1 kNm

Kontrola rovnováhy Rameno vnitřních sil

Fpu = 0,000 kN SPLNĚNO zp = 0,414

MRd = 359,89 kNm MEd =

Moment únosnosti

70,560 kNm

m

Fctu = 224,8 kN Mcu = 56,3 kNm

zct = 0,235 m

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

-0,4 -0,2 0,0

Počáteční přetvoření

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

-10,0 0,0 10,0 20,0

Přírůstek přetvoření

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

-10,0 0,0 10,0 20,0

Celkové přetvoření

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

-100,0 -50,0 0,0 50,0

Napětí v betonu
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Tab. 32 Shrnutí výpočtu únosnosti průřezu ve středu rozpětí v čase konce životnosti 

 

Využití průřezu nepřesahuje 25% únosnosti. Průřez je navržen s vysokou 

bezpečností. 

9.7.3 Protlačení desky 

Protože se jedná o desku malé tloušťky, je nutno desku posoudit na 

protlačení. Soustředné zatížení bylo stanoveno v kapitole 3.2.3. Velikost 

zatížení je Qfwk = 2 kN na ploše 0,1 x 0,1 m. Zatížení bylo aplikováno v místech 

uprostřed rozpětí a na kraj desky k zábradlí. Výsledné smykové síly jsou 

porovnány se smykovou únosností. U posouzení smykem lze uvažovat vliv 

rozptýlené výztuže, který je dán vztahem: 

𝑣𝑢 = 𝑏𝑤 ∙ ℎ ∙ cot 𝜃 ∙ 𝜎𝑝𝑓 

kde bw je šířka stěny 

 h je celkový výška průřezu 

 cot θ je sklon diagonály (1 ≤ cot 𝜃 ≤ 3) 

 σpf = 0,5fR1k(t) je tahová pevnost po vzniku trhliny 

 fR1k je pevnost v tahu za ohybu při velikosti rozevření trhliny CMOD1, 

fR1k = 15 MPa 

Výsledky jsou znázorněny na Obr. 24 a Obr. 25. 

≥

Stanovení únosnosti průřezu ve středu rozpětí v čase konce životnosti

Kontrola rovnováhy Rameno vnitřních sil

20,000 ≤ ep,max = 20,00 SPLNĚNO

min e c = -1,696 ≥ e c,min = -2,78 SPLNĚNO Fpu =

max e c = 15,859 ≤ e c,max = 20,00 SPLNĚNO max ep =

718,3 kN Mpu = 275,7 kNm

Přetvoření průřezu a síly na mezi únosnosti

Beton C150 Předpínací výztuž

Fctu = 224,8 kN Mcu = 56,5 kNm

Fcu = -943,1 kN Mcu = 27,9 kNm

MRd = 360,06 kNm MEd = 81,944 kNm SPLNĚNO

Využití 22,76%.

Fpu = 0,000 kN SPLNĚNO zp = 0,415 m

zct = 0,235 m

Moment únosnosti

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

-0,3 -0,2 -0,1 0,0

Počáteční přetvoření

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400
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-10,0 0,0 10,0 20,0

Přírůstek přetvoření
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0,100

0,200

0,300
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-10,0 0,0 10,0 20,0

Celkové přetvoření

0,000

0,100
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0,400
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-100,0 -50,0 0,0 50,0

Napětí v betonu
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Obr. 24 Smykové síly na kraji desky 

 

Obr. 25 Smykové síly uprostřed desky 

 

Obr. 26 Průběh posouvající síly na kraji desky 
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Obr. 27 Průběh posouvající síly uprostřed desky 

Z výsledků je patrné, že maximální posouvající síly jsou dosaženy v průřezu 

na kraji desky, avšak posouzeny budou oba průřezy z důvodu rozdílné šířky, 

od které se odvíjí smyková únosnost. 

Pro průřez na kraji desky je smyková únosnost: 

𝑣𝑢,𝑘𝑟𝑎𝑗 = 0,2 ∙ 0,05 ∙ 1 ∙ 0,5 ∙ 15 = 75,0 𝑘𝑁/𝑚 > 17,0 𝑘𝑁/𝑚 

Pro průřez uprostřed desky je smyková únosnost: 

𝑣𝑢,𝑠𝑡ř𝑒𝑑 = 0,4 ∙ 0,05 ∙ 1 ∙ 0,5 ∙ 15 = 150,0 𝑘𝑁/𝑚 > 9,9 𝑘𝑁/𝑚 

Z posouzení je patrné, že deska vyhoví při zatížení 2 kN.  

9.8 Návrh mostního závěru 

Mostní závěr slouží k přemostění dilatační spáry mezi nosnou konstrukcí a 

opěrou mostu. Dle návrhového posunu v mostním závěru se navrhne typ 

mostního závěru. Pro výpočet návrhového posunu v dilatační spáře je nutno 

spočíst posuny od oteplení a ochlazení konstrukce, k nim dále připočíst 

deformace od dotvarování a smršťování betonu. 

Pro zatížení teplotou je uvažováno pouze rovnoměrné zatížení konstrukce 

teplotou. Ostatní zatížení teplotou, jako např. nerovnoměrná, jsou 

zanedbána. Při zatížení teplotou se vychází z přibližné roční teploty v místě 

stavby. 

Lávka se nachází v Olomouci. 

T0 = 10 °C 

3. typ: betonová nosná konstrukce 
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Minimální a maximální teplota vzduchu ve stínu: 

Tmin = -30 °C 

Tmax = 38 °C 

 

𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 1,5 °𝐶 = 38 + 1,5 = 39,5 °𝐶 

𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 + 8 °𝐶 = −30 + 8 = −22 °𝐶 

Návrhová hodnota maximálního rozsahu rovnoměrné složky teploty pro 

výpočet zkrácení mostu ΔTN,con,d: 

∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛,𝑑 = 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 − 𝑇0 − 20 = −22 − 10 − 20 = −52 °𝐶 

Návrhová hodnota maximálního rozsahu rovnoměrné složky teploty pro 

výpočet prodloužení mostu ΔTN,exp,d: 

∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝,𝑑 = 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0 + 20 = 39,5 − 10 + 20 = 49,5 °𝐶 

Součinitel tepelné roztažnosti pro UHPC se uvažuje α = 11x10-6 m/m/°C 

Návrhové dilatační posuny v závěru: 

𝑢𝑥,𝑒𝑥𝑝 = 𝛼 ∙ ∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝,𝑑 ∙ 𝐿 = 11 ∙ 10−6 ∙ 49,5 ∙ 16000 = 8,7 𝑚𝑚 

𝑢𝑥,𝑐𝑜𝑛 = 𝛼 ∙ ∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛,𝑑 ∙ 𝐿 = 11 ∙ 10−6 ∙ −52 ∙ 16000 = −9,2 𝑚𝑚  

Návrhové dilatační posuny od dotvarování a smršťování 

Pro hodnoty zkrácení smrštěním jsou uvažovány dosavadní hodnoty 

zkrácení do fáze uvedení do provozu.  

𝑢𝑥,𝑠,𝑑 = 1,3 ∙ −5,7 = −7,4 𝑚𝑚 

Hodnoty zkrácení konstrukce dotvarováním lze spočítat ze vztahu: 

𝑢𝑥,𝑐,𝑑 = 1,3 ⋅
𝜎𝑚,0

𝐸𝑐𝑚
∙ Φ ∙ L = 1,3 ∙

−2,1

54000
∙ 0,4 ∙ 16 = −0,4 𝑚𝑚 

kde σm,0 je průměrné napětí v průřezu 

∆𝑢𝑥 = 𝑢𝑥,𝑒𝑥𝑝 − 𝑢𝑥,𝑠,𝑑 − 𝑢𝑥,𝑐,𝑑 − 𝑢𝑥,𝑐𝑜𝑛 = 8,7 + 7,4 + 0,4 + 9,2 = 𝟐𝟓, 𝟕 𝒎𝒎 

Je navržen mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry CIPEC WOSd 

výrobce Freyssinet.   
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Obr. 28 Mostní závěr CIPER WOSd výrobce Freyssinet [3] 

9.9 Návrh ložisek 

Jsou navržena elastomerová ložiska, která budou osazena při teplotě 10 °C. 

 

Obr. 29 Svislé reakce Rz od kombinace 6.10b 

Maximální svislá reakce Rz = 106,53 kN 

Celkový posun v ložisku je uvažován o stejné délce, jako v případě mostního 

závěru. Z důvodu symetrie lávky lze uvažovat polovinu celkového posunu na 

jedno ložisko. 

∆𝑢𝑥 = 25,7 𝑚𝑚; ∆𝑢𝑥1 =
1

2
∙ 25,7 = 𝟏𝟐, 𝟖𝟓 𝒎𝒎 
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Obr. 30 Výsek technického listu výrobce Freyssinet [4] 

Jsou navržena elastomerová ložiska výrobce Freyssinet o rozměrech 

100 x 150 mm TYP B, 2 vrstvy. 

𝑅𝑧 = 106,53 𝑘𝑁 < 121 𝑘𝑁 

∆𝑢𝑥1 = 12,85𝑚𝑚 < 21 𝑚𝑚 
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 Závěr 

Cílem práce bylo najít vhodné variantní a konstrukční řešení rekonstrukce 

lávky pro pěší a následné posouzení nosné konstrukce. 

V teoretické části byly popsány materiálové vlastnosti UHPC a jeho rozdíly 

od betonu běžných pevností. Byly zde také popsány některé konstrukce, 

které byly z UHPC realizovány jak v ČR, tak v zahraničí. Tato část tvořila 

teoretický podklad pro praktickou část této práce. 

V praktické části byly navrženy dvě varianty řešení lávky, u kterých byly 

stanoveny předběžné dimenze prvků a předpětí, které bylo následně 

posouzeno. Byl proveden i přepočet stávající konstrukce, u které se ukázalo, 

že nevyhoví na mezní stav použitelnosti, konkrétně nevyšel průhyb 

konstrukce. Z těchto variant řešení byla vybrána finální varianta, která byla 

podrobněji posouzena na základně mezních stavů použitelnosti a 

únosnosti. Nedílnou součástí podrobného posouzení konstrukce by měla 

být také dynamická analýza, která však byla vzhledem k rozsahu práce 

zanedbána.  

Pokud tedy budou uvažována pouze zatížení a jejich kombinace stanovené 

v předchozích částech práce a zároveň budou uvažovány materiály a 

materiálové charakteristiky popsané v příslušných kapitolách, pak lze 

předběžně vyhodnotit konstrukci jako bezpečně vyhovující. 

Součástí této diplomové práce je výkresová dokumentace. 
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