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Anotace 

Diplomová práce je zam��ena na problematiku d�ev�ných lávek pro p�ší a cyklisty. Cílem je 

vypracovat návrh lávky o rozp�tí 30 m, p�eklenující vodote�. Ze t�í variant byla vybrána 

sp�ažená d�evobetonová trámová konstrukce. Proveden byl návrh a posouzení hlavních 

nosných prvk� v mezním stavu únosnosti a použitelnosti, v�etn� modální analýzy. �ešeno je 

také uložení konstrukce. Sou�ástí práce je rovn�ž p�ehled bohatého historického vývoje 

d�ev�ných most� a lávek v Evrop� a používané konstruk�ní systémy sou�asnosti.  

Po�et stran textu je 37, po�et výkres� je 5. 

Annotation 

This thesis is focused on wooden bridges for pedestrians and cyclists. The aim is todraft 

a bridge with a span of 30 m, spanning the water course. Of the three options 

was chosen d�evobetonová composite beam structure. Made the proposal and assess the 

main load-bearing elements in the ultimate limit state and 

serviceability,including modal analysis. The solution is also saving design. The work also 

provides an overview of a rich historical development of wooden bridges and footbridges in 

Europe and the structural systems used today. The number is 37 pages of text, drawings, the 

number is 5  
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Seznam použitého zna�ení 
Používané zna�ení, které je v souladu s Eurokódy není v seznamu uvedeno.  

Zna�ky-malá písmena latinské abecedy: 

b ší�ka 

gt stálé zatížení vlastní tíhou d�ev�ného nosníku 

gc stálé zatížení vlastní tíhou železobetonové desky 

gc,green stálé zatížení vlastní tíhou �erstvého betonu 

gz stálé zatížení vlastní tíhou zábradlí 

giz stálé zatížení vlastní tíhou pochozí izolace 

h výška 

qb prom�nné zatížení bedn�ním 

qs prom�nné zatížení sn�hem 

qf prom�nné zatížení davem chodc� 

qfv prom�nné vodorovné zatížení davem chodc� 

qm,i prom�nné staveništní zatížení mimo pracovní plochu 

qm,0 prom�nné staveništní zatížení v pracovní ploše 

x vzdálenost t�žišt� od dolního okraje �� vzdálenost t�žišt� od horního okraje 

z vzdálenost t�žišt� ideálního pr��ezu k jednotlivým �ástem  
 

Zna�ky-velká písmena latinské abecedy: 

A plocha 

W pr��ezový modul 

I moment setrva�nosti 

Qserv1 p�ední náprava 

Qserv2 zadní náprava 

Qserv,v brzdící síla 

 



Indexy-dolní: 

c v betonu 

d dolní 

eff efektivní 

h horní 

klop klopný 

mont. montážní 

p provozní 

s smrš	ování 

stab stabilizující 

T od oteplení 

t ve d�ev� 

v vodorovný 

z.s. zbytek stálého zatížení 

0 na po�átku užívání konstrukce 

100 na konci životnosti konstrukce 

Indexy-horní: 

fin kone�ný 

T od oteplemí 

v vodorovný 

 

 

 

 

 

 

 



1 Úvod 
Tématem mé diplomové práce je návrh �ešení d�ev�né lávky pro p�ší a cyklisty p�eklenující 

vodote�. Lokalita umíst�ní konstrukce není up�esn�na, požadavek je pouze na rozp�tí 30 m. 

B�hem studia m� zaujala problematika navrhování mostních konstrukcí, zárove� mám jako 

stavební materiál ráda d�evo. Proto padla volba tématu práv� na d�ev�nou lávku.  

1.1 Specifikace�zadání�

Zadání práce neuvádí konkrétní lokalitu, ve které má být lávka realizována, m�la jsem tedy 

p�i výb�ru prost�edí, do kterého konstrukci použiji volnou ruku. 

V sou�asnosti je trendem otevírat a zp�ístup�ovat cyklist�m a p�ším okrajové �ásti m�st. 

�asto také v parcích dochází k výstavb� stezek s kvalitním povrchem, které slouží cyklist�m a 

in-line brusla��m. Tyto stezky neuspokojují jen pot�ebu p�esunu z místa A do místa B, ale 

slouží k rekreaci i aktivnímu odpo�inku. Jejich uživatelské spektrum je velice bohaté. Stezky 

využívají cyklisté všech v�kových, rychlostních a kondi�ních skupin, stejn� tak p�ší. Použitím 

vhodných povrch� se stezky stávají atraktivní také pro in-line brusla�e a tím se významn� 

rozši�uje okruh jejich uživatel�. Kvalitní, dostate�n� široká stezka, dostupná z m�sta MHD 

nebo alespo� se zajišt�ným parkovacím prostorem v nástupních místech, je ideálním 

sportovním vyžitím pro obyvatele, kte�í v samotné m�stské zástavb� nemají pro cyklistiku a 

jiné podobné aktivity p�íliš prostoru. Z nejbližšího okolí se takovéto stezky v�etn� lávek pro 

p�ší a cyklisty vybudovaly v parcích a klidových m�stských zónách nap�. v Ostrav�, Opav� �i 

Frýdku Místku. 

P�íkladem zda�ilého �ešení cyklistické dopravy ve m�st� a jeho blízkém okolí je koncepce 

cyklostezek a cyklotras ve Frýdku Místku.  



 
Obr. 1: Schéma cyklotras (fialová) a cyklostezek (r�žová) ve Frýdku Místku [1] 

 

P�ekonání vodního toku zde zajiš	uje hned n�kolik lávek pro p�ší a cyklisty r�zných 

konstruk�ních �ešení a materiál�. Uživatelsky nejp�íjemn�jší, z hlediska volné ší�ky a 

pochozího povrchu, je nejnov�jší lávka p�es �eku Ostravici. Jedná se o betonovou nosnou 

konstrukci tvaru �et�zovky. Zp�ístupn�ná byla v roce 2009. 

 

 
Obr. 2: Nová lávka p�es �eku Ostravici ve Frýdku Místku [2] 

 



 
Obr. 3: Lávka p�es �eku Ostravici ve Frýdku Místku [3] 

 

 

 
Obr. 4 Lávka p�es �eku Morávku ve Frýdku Místku [4] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 Historie a sou�asnost d�ev�ných most� a lávek v Evrop�  

2.1 Historická�období�

Pot�eba lidstva komunikovat, objevovat a sdružovat se je odv�ká. Tyto touhy vedly k rozvoji 

obchodu a dopravy. A práv� rozmach dopravy, podpo�ený posléze vynálezem kola, zp�sobil 

první pokusy o výstavbu ú�inného prost�edku pro p�ekonání p�írodních p�ekážek. Tak za�aly 

vznikat první jednoduché lávky z kmen� povalených p�es potok a mostky z kamení, které se 

dále rozvíjely do složit�jších konstrukcí.  

2.1.1 Starov�k��

Nejstarším archivn� doloženým d�ev�ným mostem je most faraona Meniho z první dynastie 

p�es �eku Nil, jež byl vybudován 3000 let p�ed naším letopo�tem. 

Antický historik Hérodotos po své návšt�v� Babylonu popisuje trámový, 123 m dlouhý a 9 m 

široký d�ev�ný most p�es �eku Eufrat. Most byl uložen na kamenných pilí�ích a postaven byl 

za vlády krále Nabukadnesara II. kolem roku 500 p�. n. l. [5] Rozmach silni�ního a mostního 

stavitelství ale nesouvisel vždy jen s obchodováním, významným �initelem byly vojenské 

výboje a tažení. V období �ecko-perských válek (492 – 449 p�. n. l.) se objevily první 

pontonové mosty. Mandrokles ze Sámu postavil pontonový most z lodí p�es úžinu Bospor pro 

perského krále Dárea I. pro jeho vále�ná tažení proti �ek�m. Po tomto most� bezpe�n� prošla 

perská armáda �ítající 700 tisíc voják�. Dáre�v syn Xerxes dal k p�esunu svých vojsk 

p�emostit pontonovým mostem úžinu Dardanely. Most tvo�ily dv� �ady lodí, celkem 674 lodí 

tak vytvo�ilo most o délce 1500 m. Pro Xerxea ho postavil Harpalus ze Samu. 

  
Obr. 5: Pontonový most p�es úžinu Dardanely [6] 



Velmi zdatnými staviteli mj. v oblasti inženýrských staveb byli starov�cí �ímané, jejich na 

tehdejší dobu velmi kvalitní silnice a mosty sloužily jednak pro obchod ale hlavn� 

k p�esun�m legií. Prvním známým �ímským mostem je Pons Sublicius z roku 625 p�. n. l., 

p�es �eku Tiberu. V �ím� jej dal postavit král Ancus Marcius. 

 

Obr. 6: Pons Sublicius [7] 

Pro vále�né tažení proti Germán�m ohrožujícícím Galii byl na p�íkaz Gaia Julia Caesara 

postaven roku 55 p�. n. l. první most p�es Rýn. Trámový d�ev�ný most byl 12 m široký a 

celkem 400 m dlouhý. Výstavba trvala 10 dní a po návratu z tažení byl zase rozebrán.  

Po více než tisíc let byl nejdelším mostem sv�ta Traján�v most. V letech 101 až 103 n. l. jej 

pro císa�e Trajána postavil jeho dvorní stavitel Apollodorus z Damašku. Most p�ekonával 

�eku Dunaj východn� od Železných vrat (sout�ska u hranic Rumunska a Srbska), byl sou�ástí 

zásobovací cesty pro p�epravu proviantu �ímským legiím bojujícím s Dáky. Celková délka 

mostu byla neuv��itelných 1 135 m, z toho asi 800 m p�es Dunaj, ší�ka byla 15 m. V �ece bylo 

postaveno 20 zd�ných pilí��, které nesly d�ev�né oblouky s rozp�tím 35 až 36 m.  

 
Obr. 7: Traján�v most p�es �eku Dunaj [8] 



2.1.2 St�edov�k�

Z této doby pochází nejstarší nález d�ev�ného mostu na našem území, jedná se o poz�statky 

k�l� mostní konstrukce vykopané p�i archeologických pracích na slovanském hradišti 

v Mikul�icích. Ze zjevných d�vod� se d�ev�ných most� do dnešní doby mnoho nedochovalo 

v p�vodním stavu. O nejstarším d�ev�ném most� v Praze, postaveném v 10. až 12. stol., se 

dochovaly jen útržkovité písemné zmínky nap�. v legendách o p�evozu mrtvého t�la sv. 

Václava. V roce 1118 píše o most� p�es Vltavu Kosmas ve své kronice v souvislosti s velkou 

povodní, která most poni�ila. Informace o konstrukci mostu a jeho poloze nejsou známy, ale 

p�i opravách Karlova mostu byly v �e�išti nalezeny poz�statky d�ev�ných pilí��, takže je 

možné že p�vodní most stál poblíž. 

Mosty postupn� nahrazovaly brody také na dalších místech �eských zemí. Roku 1364 ud�lil 

Karel IV. Ostrovským m�š	an�m právo postavit v Radošov� most p�es Oh�i na kupecké 

stezce, aby kupc�m usnadnil p�ekonání �eky, na místo p�vodního brodu. Nedochovala se 

bohužel p�vodní podoba mostu, jen záznamy o �astých opravách po povodních a po 

poškozeních ledovými krami, hnilobou a válkami; nevyhnul se také mnoha požár�m. Ten 

poslední v roce 1986 most zcela zni�il, z�staly jen kamenné pilí�e. Protože byl most 

neodmyslitelnou dominantou obce, byl v roce 2001 obnoven do podoby, jakou m�l v 18. 

století. Nejstarším krytým d�ev�ným mostem v je Evrop� Kaplový most (Kapellbrücke) ve 

švýcarském Luzernu postavený v roce 1332. P�vodní délka mostu byla 285 metr�, byl 

n�kolikrát zni�en a znovu obnoven. Po požáru v roce 1993, kdy byla velká �ást mostu sho�ela, 

byl most znovu obnoven, ale také zkrácen; dnes m��í 204 m. 

 
Obr. 8: St�edov�ký krytý most Kaperlbrücke (vlevo) [9], most v Radošov� (vpravo) [10] 

Most p�es Labe v Nymburce existoval již v dob� založení m�sta, nejpozd�ji byl podle 

historických pramen� postaven v roce 1278. Most byl trámový, podep�ený d�ev�nými pilí�i, 

p�ed nárazem ker a spláví byl chrán�n zd�nými ledolamy. Dokumentovaný je ješt� na 



nejstarších fotografiích z m�sta, sloužil až do roku 1912. Nahrazen byl železobetonovým 

mostem. 

 
Obr. 9: Most v Nymburce p�es �eku Labe [11] 

 

St�edov�k je také období nejv�tší výstavby hrad�, v rámci této stavební �innosti se d�evo 

samoz�ejm� také bohat� uplatnilo. Padací mosty a hradní lávky byly �asté. Zajímavá d�ev�ná 

lávka vznikla v letech 2000 až 2005 k hradu Krakovci ve st�edních �echách. Výstavba byla 

provedena pomocí historických tesa�ských nástroj� a postup�, bez jakékoli moderní 

technologie. Nap�. pro samotné vzty�ení lávky byl použit d�ev�ný jednoduchý je�áb 

zhotovený podle dobových záznam�. Celá stavba byla pojata jako experiment, který m�l 

prov��it kvalitu a proveditelnost historických postup�. 

 
Obr. 10: Padací most pevnosti Ponta da Bandeira v Portugalsku (vlevo) [12,] 

lávka na hrad Krakovec (vpravo)[13] 
Ve 14. století za�aly vznikat mechanické zvedací a oto�né mosty p�es splavné vodní toky. 

Nejznám�jším je zvedací most u francouzského m�sta Arles, který na obraze Le Pont de 



Langlois zv��nil Vincent van Gogh. Dodnes se mnoho t�chto most� p�edevším v Holandsku 

p�es grachty, ale také ve Francii zachovalo. 

 

 
Obr. 11: Zvedací most u m�sta Arles ve Francii (vlevo) [14] zachycený na obraze Le Pont de Langlois 

 Vincenta van Gogha (vpravo)[15] 

2.1.3 Renesance���pozdní�st�edov�k�

Toto období znamenalo rozkv�t um�ní a v�dy. Renesan�ní �lov�k m�l zájem o malí�ství, 

architekrutu, literaturu, p�írodní v�dy a mnohé další obory um�lecké a v�decké �innosti se 

dostaly do pop�edí zájmu spole�nosti. St�edov�ký obraz sv�ta tak pozvolna podléhal zkáze. 

Bylo nevyhnutelné, aby se renesance nedotkla i výstavby most�, navíc když v tomto �ase 

p�sobil velikán Leonardo da Vinci. Na jeho skicách je zachyceno mnoho návrh� most�, byly 

mezi nimi lehké d�ev�né, snadno smontovatelné konstrukce ur�ené pro armádu, ale také nap�. 

mechanický oto�ný most, rovn�ž d�ev�ný. 

 

 
Obr. 12: Da Vinciho Skica oto�ného mostu (vlevo) [16] a jeho model (vpravo)[17] 

 

Zajímavý je osud da Vinciho návrhu obloukového mostu. M�lo jít o kamenný, 240 metrový 

obloukový most v Istanbulu. Turecký sultán Bajezet II, na jehož objednávku Vinci most 

projektoval, však byl velikostí mostu vyd�šen a tak z jeho realizace sešlo. Od objevu skicy 

v roce 1950 se neustále spekulovalo, zda v�bec bylo možné most postavit. Použití t�í oblouk� 



pat�ilo v dob� renesance ke sci-fi. Norský architekt Vebjørn Sand však Vinciho ideu uvedl 

v roce 2001 do reality v podob� 108 metr� dlouhé lávky pro p�ší. Využil moderní techniku 

lepených vazník�, použitou již p�i stavb� olympijské haly na rychlobruslení v Hamaru. [18] 

 

 
Obr. 13:Da Vinciho skica (vlevo) [18] a relizovaný obloukový most (vpravo) [19] 

 

Mezi staviteli most� vynikal i další Ital, Andrea Palladio, považovaný za nejvlivn�jšího 

architekta své doby. Ve svém obsáhlém díle Quattro libri dell´ Architettura (�ty�i knihy o 

Achitekru�e) z roku 1570 se zabývá architektonickými teoriemi, ale knihy také obsahují 

praktické rady pro architekty a stavitele, texty jsou dopln�ny d�evoryty Palladiových vlastních 

staveb. Ve t�etí knize tohoto díla se v�nuje i d�ev�ným most�m a jejich navrhování. V knize 

jsou zobrazeny nákresy r�zných typ� konstrukcí most�, v�etn� detail� spoj�. 

Dnes m�žeme ve m�st� Bassano del Grappa obdivovat Palladi�v Ponte degli Alpini p�es �eku 

Brenta. Krytý d�ev�ný most byl postaven roku 1569, ale byl poni�en. B�hem druhé sv�tové 

války jej na po�est svých padlých kamarád� znovu postavili vojáci italských horských 

jednotek. 

 
Obr. 14:Paladiovy návrhy most� Ponte degli Alpini [20], [21]  

 



Z renesan�ních teoretik� stavitelství a architektury nelze opomenout chorvatského rodáka 

Fausta Verantia. V�hlas ve v�deckém sv�t� mu vydobylo jeho dílo Machinae Novae, vydané 

v letech 1615 až 1616 v Benátkách. Celkem je zde na d�evorytech popsáno 56 r�zných 

technických za�ízení a vynález�, mezi nimi také n�kolik návrh� konstrukcí most�, ale také 

za�ízení na využití energie p�ílivu a odlivu nebo vzduchová turbína. Zajímavostí je, že 

v letech 1579 až 1594 žil v Praze, kde p�sobil jako tajemník Rudolfa II. 

 

 
Obr. 15: Verantiovy návrhy most� [22], [23] 

 

2.1.4 Novov�k�

V tomto období dominuje mostnímu stavitelství švýcarská mosta�ská škola reprezentovaná 

bratry Hansem a Jeanem Grubenmannovými. D�ev�né mosty mají ve Švýcarsku dlouhou 

tradici, ale konstrukce t�chto bratr� znamenaly vrchol ve svém oboru. 

 

 
Obr. 16: Grubenmann�v most v Schaffhausen [24] 

 



Nejznám�jším je most p�es Rýn v Schaffhausenu, který navrhl starší z bratr� Hans. Krytý 

most m�l celkovou délku 119 m se st�ední podp�rou. P�vodn� Grubenmann most navrhoval 

jako prostý nosník bez této podp�ry, ale na nátlak nev��ících radních a m�š	an� podp�ru 

uprost�ed rozp�tí p�idal, ovšem po dokon�ení výstavby mostu ji odstranil na d�kaz svého 

stavitelského mistrovství. Most byl postaven v roce 1758, ale už v roce 1799 byl po bitv� u 

Stockachu poraženými francouzskými vojsky zni�en. Toto poraženecké tažení se stalo 

osudným i dalším most�m Hanse Grubenmanna, zni�en byl most u Ziegelbrücke a u 

Wettingenu. 

Ne všechny mosty ale stihla armáda spálit. Dodnes se zachoval, v tém�� p�vodní podob� 

krytý most p�es �í�ku Glatt u Rümlangu mladšího Johannese Grubenmanna. Rozp�tí je 28 m a 

postaven byl v roce 1767. V Roce 1950 musel ale ustoupit novému železobetonovému 

silni�nímu mostu, tak byl rozebrán a znovu postaven o n�kolik kilometr� níže po proudu.  

 

 
Obr. 17: Most p�es �í�ku Glatt u Rümlangu [25] 

 

Na našem území se dodnes dochovalo mnoho d�ev�ných krytých most� zejména ze 17. a 18. 

století, jako ukázka �emeslného a tesa�ského um�ní minulých dob. 

Nap�. nejstarší krytý most na Morav� se nachází v osad� �ernvír, od roku 1718 p�eklenuje 

délkou 35 m �eku Svratku. V 70. letech prošel most celkovou rekonstrukcí, dnes slouží p�ším 

a cyklist�m.  



 

 
Obr. 18: Lávka v �ernvíru (vlevo) [26], Lávka v Leno�e [27]  

 

Dalším z mnoha krytých most� je most p�es Studenou Vltavu u obce Lenora. Byl postaven 

v roce 1870. Technickou zajímavostí je p�vodní ú�el mostu, kterému se �íká hrablový nebo 

také rechle (der Rechen znamená n�mecky hráb�), sloužil totiž k usm�r�ování, t�íd�ní a 

zachytávání d�eva plaveného ze Šumavy. Pro zadržení klád se používala dlouhá d�ev�ná 

bidla, která se do �eky zastrkávala z mostu otvory v podlaze, tím se vytvo�ily ,,hráb�“, o které 

se d�evo zachytilo a pak se mohlo vytáhnout na b�eh.  

2.1.5 Moderní�doba�

Útlum výstavby d�ev�ných most� nastal ve 20. století s p�íchodem oceli a železobetonu. 

V posledním dvacetiletí, díky novým technologiím a materiál�m, zejména lávky pro p�ší ze 

d�eva zažívají renesanci a dostaly se do pop�edí zájmu architekt� i ve�ejnosti. Roste také podíl 

silni�ních d�ev�ných most� a to nejen pro menší rozp�tí. Novým využitím d�eva je také 

výstavba ekodukt� p�es rychlostní silnice a dálnice.  

 

 

 

 

 

 



2.2 Konstruk�ní�systémy�

B�žná rozp�tí d�ev�ných silni�ních most� se pohybují do 75 m. Typické rozp�tí lávek je 15 až 

30 m [28]. P�i vhodných podmínkách lze pravd�podobn� u most� i lávek dosáhnout i rozp�tí 

nad 100 m. D�kazem m�že být lávka pro p�ší p�es kanál Rýn - Mohan - Dunaj v Essingenu 

v N�m�cku. Délka je 192 m, p�i�emž nejv�tší rozp�tí �iní 73 m. 

 

Podle konstrukce d�líme d�ev�né lávky na: 

• Deskové 

• Trámové (plnost�nné nebo p�íhradové trámy použité jako prostý nosník nebo jako 

spojitý) 

• Vzpínadlové, vzp�radlové a v�šadlové konstrukce 

• Obloukové 

• Zav�šené 

• Visuté 

• S nosnou konstrukcí ve tvaru �et�zovky 

 

 

 
Obr.19: Konstruk�ní systémy lávek [29] 



2.2.1 Deskové�lávky�

Nové technologie, hlavn� v oblasti lepení d�eva a jeho sp�ahování s betonem, umož�ují 

výstavbu i deskových lávek. Nosná konstrukce je tvo�ena sp�aženou d�evobetonovou deskou. 

Z roku 2006 pochází sp�ažená desková lávka p�es potok v Kaylu v Lucembursku. Rozp�tí je 

9,7 m, ší�ka 4 m. Nosnou konstrukci tvo�í �ty�i deskové nosníky z lepeného lamelového d�eva 

1050/160 mm, na kterých je sp�ažená betonová deska tl. 180 mm, celková tlouš	ka lávky je 

pouhých 340 mm. 

 
Obr. 20: Usazení deskového mostu (vlevo) [30], deskový most (vpravo) [30] 

2.2.2 Trámové�lávky�

Trámová konstrukce lávek s dvojicí hlavních nosník� plnost�nných nebo p�íhradových pat�í 

mezi nej�ast�jší �ešení lávek. Typické rozp�tí je do 30 m, staticky jsou �ešeny jako prostý 

nosník i jako spojitý.  

Typickým p�edstavitelem p�íhradové lávky je v roce 2004 vybudovaná lávka Peklo u Nového 

M�sta nad Metují. Rozp�tí je 24 m, ší�ka 2 m. Proti pov�trnostním podmínkám je chrán�na 

sedlovou st�echou. 

Klasickou konstrukci se dv�ma plnost�nnými nosníky je lávka p�es Rolavu v Karlových 

Varech postavená v roce 2008. Rozp�tí lávky je 20,2 m, ší�ka 3,5 m. 



 
Obr. 21: Lávka peklo (vlevo) [31], lávka v Karlových Varech (vpravo) [32] 

 

 

2.2.3 Vzpínadlové,�vzp�radlové�a�v�šadlové�lávky�

Vzpínadlo slouží k p�íznivé redistribuci vnit�ních sil p�i v�tších rozp�tích lávek. P�íkladem 

vzpínadlové konstrukce je lávka Laerdal v Norsku z roku 2001. Celková délka lávky je 

130 m, st�ední vložené pole má rozp�tí 91 m a je podep�eno ocelovým vzpínadlem. Funkce 

vzp�radla spo�ívá ve zkrácení rozp�tí hlavních nosník� a zvyšují jejich tuhost a únosnost. 

Malá barokní vzp�radlová lávka se klene p�es Vrchlici v Hutích na Kutnohosrsku.  

 
Obr. 22: Vzpínadlová konstrukce (vlevo) [29], vzp�radlová konstrukce (vpravo) [33] 

 

V�šadlo je konstrukce, která s v�šáky a vzp�rami vynáší hlavní trám a p�enáší jeho zatížení co 

nejblíže k podporám [34]. Využije se u konstrukcí s v�tším rozp�tím, kde není z dispozi�ních 

d�vod� možné použít st�ední podp�ru. 

V�šadlová lávka stojí ve Slatin� nad Úpou od roku 2008. D�ev�ná lávka zde stála už v 19. 

století, ale byla zni�ena, sm�la potkala i n�kolik následujících konstrukcí.  



 
Obr. 23: V�šadlová lávka ve Slatin� nad Úpou [35] 

2.2.4 Obloukové�lávky�

Ve vhodných základových podmínkách je oblouk nejvhodn�jším �ešením nosné konstrukce 

protože je v ideálním p�ípad� namáhán pouze tlakem, ve skute�nosti ale p�i nerovnom�rném 

zatížení dojde k namáhání tahem. 

P�íkladem obloukové konstrukce s dolní mostovkou je nap�. lávka v Praze Uh�ín�vsi 

postavená v roce 2005. Nosná konstrukce je z lepených obloukových vazník� a z lepených 

p�í�ník�, které vynášejí dubovou prvkovou mostovku. Lávka má délku 26 m a volnou ší�ku 

1,6 m. 

Zajímavým moderním �ešením kryté obloukové konstrukce je lávka v Princetonu v Kanad� 

z roku 2010. 

 

 
Obr. 24: Lávka v Praze – Uh�ín�vsi (vlevo) [36], lávka v Princetonu v Kanad� (vpravo) [37] 

 

 



2.2.5 Visuté�lávky�

Spole�n� se zav�šenými lávkami se visuté konstrukce používají pro p�eklenutí v�tších rozp�tí, 

blížících se hodnot� 100 m. U t�chto lávek je velmi d�ležité zajistit p�í�nou tuhost mostovky 

[38] 

V roce 2002 byla p�es Jizeru v Benešov� u Semil postavena visutá lávka s ocelovou kotevní 

konstrukcí, nesoucí d�ev�né nosníky s mostovkou a zábradlím. 

 
Obr. 25: Visutá lávka v Benešov� u Semil [39] 

 



2.2.6 Zav�šené�lávky�

Zav�šenou lávku najdeme nap�. v Magdeburgu. Celková délka lávky je 232,5 m, p�i�emž 

nástupní �ásti z ocelobetonu jsou 37,5 m, samotná d�ev�ná �ást má délku 195 m. 

Nosnou konstrukci tvo�í dvojice lepených plnost�nných nosník� výšky 2 m, které jsou 

zav�šeny na ocelový pylon. Krajní �ásti nosník� jsou podep�eny betonovými pilí�i. 

 
Obr. 26: Yav23en8 l8vka v Magdeburgu [40] 

2.2.7 Nosná�konstrukce�ve�tvaru��et�zovky�

�et�zovka, neboli katenoida, je k�ivka, kterou v homogenním gravita�ním poli vytvo�í 

homogenní dokonale pevné a ohebné vlákno zav�šené na koncích. Jedná se vlastn� o graf 

hyperbolického kosinu. 

�et�zovku získáme �ešením úlohy hledání minimální polohové energie zmín�ného 

zav�šeného vlákna. 

Význam této k�ivky je patrný ve stavebnictví i technice. Tvar �et�zovky zaujímají nap�. dráty 

elektrického vedení zav�šené mezi sloupy. 

Lávka pro p�ší p�es kanál Rýn - Mohan - Dunaj v Essingenu v N�m�cku. 

Délka lávky je 192 m, p�i�emž nejv�tší rozp�tí �iní 73 m, byla postavena v roce 1992. 

N�mecká pošta dokonce poštovní známku s motivem lávky na po�est jejího otev�ení. 

 



 
Obr. 27: Lávka p�es sanál Rýn-Mohan-Dunaj (vlevo) [41], lávka Rádlo.(vpravo).[42] 

V �R má tvar �et�zovky lávka Rádlo u Jablonce nad Nisou roku 2004. Délka je 54 m, ší�ka 

3 m. Nosnou konstrukci tvo�í dvojice ocelových lan, na kterých je upevn�n d�ev�ný rošt 

mostovky.  

 

2.3 Mostovka�d�ev�ných�lávek�

Z hlediska umíst�ní konstrukce mostovky rozlišujeme lávky s horní mostovkou, dolní 

mostovkou a mezilehlou mostovkou. 

Použití horní mostovky vyžaduje vhodnou konfiguraci terénu. Toto uspo�ádání ale umož�uje 

použít více hlavních nosných prvk�, které jsou chrán�ny horní mostovkou p�ed 

pov�trnostními vlivy.  

Pokud je kv�li nedostatku volného prostoru pod lávkou žádoucí dosáhnout menší stavební 

výšky, použije se mezilehlá mostovka; nejmenší stavební výšku má konstrukce s dolní 

mostovkou. Pro ob� umíst�ní platí, že mostovka již nechrání hlavní nosníky, po�et hlavních 

nosník� je omezen v�tšinou pouze na dva. 

Nej�ast�jší konstrukce mostovky lávek pro p�ší a cyklisty je prvková mostovka (p�í�níky, 

podélníky, mostiny). M�že být celod�ev�ná nebo nap�. p�í�níky mohou být ocelové profily. 

Prvková mostovka umož�uje snadnou vým�nu opot�ebovaných �ástí. 

Mostovka m�že být také z betonu nebo zhotovena jako desková p�í�n� p�edpjatá mostovka 

z d�ev�ných lamel. 

 
Obr. 28: Uspo�ádání mostovky obloukového mostu [43] 



3 Variantní návrhy 
Protože se jedná o lávku p�es vodní tok umíst�nou do p�ím�stské krajiny, jsou uvažované 

varianty pojaty pom�rn� minimalisticky tak, aby spole�n� s použitým materiálem co nejlépe 

zapadly do okolního prost�edí. Všechny koncepty se snaží poskytnout komfort svým 

uživatel�m z �ad chodc�, cyklist� a in-line brusla��. Konstruk�ní uspo�ádání je navzdory 

dnešnímu trendu architektonicky efektních �ešení, která mnohdy nerespektují síly p�sobící v 

konstrukci, jednoduché. 

3.1 Prostorové�uspo�ádání�lávky�

Volná ší�ka mezi zábradlím je navržena 3,5 m což odpovídá požadavk�m dle �SN 73 6110 

[44]pro stezku pro chodce a cyklisty se spole�ným provozem. Volná výška musí být 

vzhledem k pohybu cyklist� minimáln� 2,5 m nad povrchem mostovky po celé délce lávky. 

Protože se jedná o stezku pro chodce a cyklisty, musí být uspo�ádání bezbariérové a musí 

umožnit pohyb osobám se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Pro návrh lávky to 

znamená dodržení maximálního podélného sklonu 1:12 (8,33 %) a maximálního p�í�ného 

sklonu 1:40 (2,5 %), dle vyhlášky �. 398/2009 Sb[45]. 

Mostní objekt p�es vodní tok, hlavn� p�dorysné a výškové uspo�ádání a jejich umíst�ní do 

terénu ve vztahu k vodnímu toku a p�ilehlé niv�, se mají navrhovat tak, aby neutvá�ely 

p�ekážku p�irozenému odtoku vody p�i všech odtokových stavech, které se mohou vyskytnout 

za období životnosti mostního objektu. [46] Návrh mostu nesmí negativn� ovlivnit ochranu 

vod, biodiverzitu, m�l by také vyhov�t zájm�m rozvoje území. V mostních otvorech musí být 

vždy zachována alespo� minimální volná výška nad návrhovou hladinou nebo kontrolní 

návrhovou hladinou. 

Pro uvažovanou lávku je minimální volná výška 0,5 m nad návrhovou hladinou, pro návrhový 

pr�tok Q50 . Pro kontrolní návrhový pr�tok Q100 je minimální volná výška stanovena na 0,5 m 

nad kontrolní návrhovou hladinou. Minimální volná výška nad kontrolní návrhovou hladinou 

se má použít, pokud hrozí velké nebezpe�í ucpání mostního otvoru nánosy nebo splávím. 

3.2 Varianta�A�

Koncepce této lávky je založena na použití dvou prost� uložených zábradelních nosník� a 

mezilehlé prvkové mostovky. Toto �ešení umož�uje snadnou vým�nu �ástí opot�ebovaných 

provozem. Hlavní nosnou konstrukci lávky tvo�í dvojice zábradelních nosník�, plnost�nných 

z lepeného lamelového d�eva. Nosníky mají konstantní výšku 2,0 m, ší�ka je 0,24 m, tvarov� 

jsou symetrické. Nosníky vynášejí roštovou konstrukci prvkové mostovky složené z p�í�ník�, 



podélník� a p�í�n� kladených mostin. Vzhledem k tomu, že lávka je ur�ena cyklist�m, je 

zábradelní madlo navrženo ve výšce 1,30 m nad povrchem stezky.  

 

 
Obr. 29: Vizualizace varianty A 

 

3.3 Varianta�B�

Tato lávka reprezentuje celod�ev�nou konstrukci. Hlavní nosnou konstrukci tvo�í dva 

p�íhradové nosníky, které vynášejí dolní prvkovou mostovku. P�íhrada hlavních nosník� je 

koncipovaná jako bezsvislicová. Horní pás má rozm�ry 0,2x0,25 m, dolní pás 0,2x0,3 m, 

diagonály jsou stejného �tvercového pr��ezu 0,2x0,2 m.  

Mostovka má klasickou konstrukci složenou z p�í�ník�, podélník� a p�í�n� kladených mostin. 

 
Obr. 30 Vizualizece varianty B 

 



3.4 Varianta�C�

Varianta p�edstavuje �ešení s použitím nosných trám� a deskové horní mostovky, netradi�ní je 

ale použití kombinace materiál�: d�eva a betonu. 

Hlavní nosnou konstrukci tvo�í 4 trámy z lepeného lamelového d�eva, trámy mají konstantní 

výšku i ší�ku a jsou tvarov� symetrické. Navrženy jsou s výrobním nadvýšením 0,23 m 

uprost�ed rozp�tí. Na trámy je do bedn�ní vybetonována deska, která je s d�ev�nými trámy 

sp�ažena pomocí ocelové perforované lišty. Bedn�ní neprochází nad trámy, nevytvá�í tak 

nenosnou mezilehlou vrstvu, kterou by bylo nutné zahrnout do analýzy tuhosti a pevnosti 

spoje. Betonová deska má v p�í�ném sm�ru st�echovitý sklon 2,5 %, zajiš	ující odvodn�ní. 

Povrch desky je pokryt souvrstvím pochozí izolace na bázi polyuretanových nát�r�.  

Zábradlí je ocelové s d�ev�ným madlem. Výška madla je 1,3 m nad povrchem vozovky. 

Díky své stavební výšce 1,585 m p�sobí velmi lehce a subtiln�. 

Uživatele a kolemjdoucí doufám p�ekvapí, že se pod klasickou betonovou deskou neskrývají 

obvyklé ocelové nosníky ale d�evo. 

 
Obr. 31 Vizualizace varianty C 

 

3.5 Výb�r�výsledné�varianty�

Již p�i shromaž
ování podklad� a informací o historických konstrukcích a nových trendech 

v d�ev�ných lávkách a mostech m� zaujalo použití nových materiál� a technologií, jako jsou 

p�edpjaté d�ev�né vazníky �i práv� d�evobeton. Výhodou je také komfort, který poskytuje 

hladký povrch lávky svým uživatel�m, pro svého provozovatele je tato varianta tém�� 



bezúdržbová. Rozhodla jsem se tedy podrobn�ji zabývat d�evobetonovou sp�aženou lávkou, 

sledovat její chování b�hem montáže a životnosti konstrukce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 D�evobeton 
Jak už název napovídá, jedná se o kompozitní materiál, který využívá nejlepších vlastností 

obou použitých materiál� a vykazuje tak lepší vlastnosti a chování. V p�ípad� d�evobetonu je 

beton využit na tla�ené stran� pr��ezu, protože odolnost v tlaku je jeho nejv�tší devízou, 

v tahu je využito d�evo. Aby oba materiály vytvo�ily jeden spolup�sobící celek, je nutné 

zajistit jejich vzájemné sp�ažení. 

4.1 Použité�materiály�

D�evo do kompozitu se používá zdravé, kvalitní a požadované vlhkosti, jako do všech 

d�ev�ných konstrukcí. Používá se rostlé d�evo nebo lepené lamelové d�evo. 

U rostlého d�eva je t�eba v�novat zvýšenou pozornost výsušným trhlinám a neumis	ovat do 

t�chto míst sp�ahovací prost�edky. Použité d�evo by m�lo mít nízký obsah cukru v d�evní 

hmot�, protože vysoký podíl cukru zpomaluje tuhnutí betonu.  

Z betonu jsou k použití vhodné všechny pevnostní t�ídy, ale vzhledem k pevnosti d�eva je 

nejvíce používaná t�ída C 20/25. Tlouš	ka betonové desky se stanoví výpo�tem. Pro stropy se 

tlouš	ka desky pohybuje v rozmezí 6-15 cm, u most� a lávek je tlouš	ka v�tší cca. 10-25 cm. 

Desky se vyztužují betoná�skou ocelí. D�ležité je zamezení vzniku tahových trhlin v betonu, 

které by vedly ke ztrát� únosnosti sp�aženého pr��ezu. Protože je deska pom�rn� tenká a 

navíc vyztužená, je d�ležitá zrnitost kameniva použitého do betonové sm�si. B�hem betonáže 

se d�ev�né nosníky musí chránit p�ed vodou z betonové sm�si. �asté je použití vod�odolných 

fólií, �ešením je také použití betonové sm�si s nízkým vodním sou�initelem, tím se zárove� 

omezí smrš	ování betonu. K nejv�tšímu smrš	ování dochází b�hem tvrdnutí betonu, 

konstrukci je vhodné b�hem tohoto procesu dodate�n� podep�ít, tím se vliv smrš	ování 

zredukuje. Smrš	ování betonu v podélném sm�ru zmenšuje p�etvo�ení a tím také namáhání 

spojovacích prost�edk�. Tím se zvyšuje pr�hyb sp�aženého nosníku. Tento pr�hyb lze 

kompenzovat nadvýšením konstrukce p�ed uložením betonu.[47]  



4.2 Sp�ahovací�pros�edky�

Sp�ažení d�eva s betonem se m�že provést r�znými zp�soby. Pomocí ocelových sp�ahovacích 

prost�edk� jako jsou nap�. kolíky, h�eby s perforovanou hlavou, vruty, perforované lišty, 

zarážky. Také lze r�znými druhy zazubení a zá�ez� upravit p�ímo d�ev�ný prvek. Oba tyto 

zp�soby se mohou také vzájemn� kombinovat a dopl�ovat. 

Veškeré ocelové prvky sp�ažení musí mít antikorozní povrchovou úpravu. Pokud je spojení 

mezi ob�ma materiály velmi tuhé a prvky mají velkou délku, mohou se nep�ízniv� projevit 

ú�inky rozdílného chování betonu a d�eva p�i zm�nách okolního klimatu. 

Beton reaguje na zm�ny teploty, d�evo na zm�ny vlhkosti. 

Pro v�tší rozp�tí se používají poddajn�jší spojovací prost�edky, protože se tak omezí možná 

vynucená nap�tí od smrš	ování betonu. 

 
Obr. 32: Ukázky p�ahovacích prost�edk� [47] 
 a1: h�ebíky, a2: kolíky z betoná�ské vlepované oceli 

a3, a4: vruty, b1: vkládané hmoždíky, b2: zalisované hmoždíky 
b3: ocelové trubky, b4: ocelové desky s prolisovanými trny 

c1: kruhové otvory ve d�ev� a spojovací prost�edky 
c2: pravoúhlé zá�ezy a spojovací prost�edky 
c3: zapušt�ni s p�edpjatými ocelovými pruty 

c4: deska z d�ev�ných fošen s ocelovými smykovými desti�kami 
d1: ocelová p�íhradovina spojená se d�ev�ným nosníkem lepením 

d2: ocelový plech vlepovaný do d�ev�ného nosníku 



4.3 Využití�v�pozemním�stavitelství�

Se sp�aženými d�evobetonovými konstrukcemi se m�žeme setkat v podob� sp�aženého 

stropu, prefabrikovaných DB st�nových dílc�, most� a lávek.  

Sp�ažené DB stropy se využívají jednak v novostavbách a úsp�šn� také p�i rekonstrukcích 

historických strop�. Tyto stropy mají v�tší únosnost, tuhost, lepší odolnost proti požáru. 

Akustické vlastnosti jsou také lepší, zejména kro�ejová a zvuková nepr�zvu�nost. 

Sp�áhnutím d�ev�ného nosníku s betonovou deskou se vytvá�í ú�inný „T“ pr��ez, ten je tuhý a 

sou�asn� lehký. Práv� tuhost, zejména u stropních konstrukcí je velkou výhodou. Deskovou 

tuhost v rovin� betonov� tla�ené zóny, lze na rozdíl od d�eveného stropu považovat za 

nekone�n� velkou, tato vlastnost je velkou výhodou nap�. p�i seismickém namáhání budovy, 

protože vlivem tuhé stropní tabule je zachován tvar budovy.[47] 

P�i rekonstrukcích se betonová deska dodate�n� nadbetonuje na p�vodní stropní trámy. Do 

stávajícího stropu se nemusí zasahovat a nap�. historicky cenné kazetové podhledy s �ezbami 

z�stanou neporušeny. Sp�ažené DB stropy by se ale nem�ly vyskytovat nad vlhkými provozy 

a v místech s vysokou teplotou.  

Možné je také použití prefabrikovaných d�evobetonových st�nových panel�. Betonová deska 

plní funkci výztužnou a d�ev�né trámy zajiš	ují ohybovou tuhost proti vybo�ení. 

 
Obr. 33: Schéma sp�aženého trámového d�evobetonového stropu [49] 

 

 
Obr. 34: Schéma sp�aženého povalového d�evobetonového stropu [49] 



4.4 Sp�ažené�mosty�a�lávky�

První sp�ažené d�evobetonové mosty byly propagovány na po�atku 30tých let 20. století 

univerzitou ve Washingtonu a jejím výzkumným programem zabývajícím se 

experimentálními mosty. B�hem let 1930 až 1950 byly d�evobetonove mosty v USA 

experimentáln� realizovány. V dnešní dob� jejich výstavba skoro vymizela. 

V Austrálii a na Novém Zélandu se DBM staví od roku 1950, technologii zde z�ejm� dovezla 

americká armáda. Výstavba je zde podporována výzkumnými programy, které organizují 

místní lesní správy. Cht�jí tak podpo�it využívání místního d�eva v konstrukcích most�. 

V Brazílii, zemi bohaté na tvrdá tropická d�eva, byl první DBM postaven v roce 1950 v Sao 

Paulu, následovalo ješt� n�kolik mostních konstrukcí, poslední z roku 2000. Použití t�chto 

konstrukcí podpo�ila univerzita v Sao Paulu výzkumným programem „Emerging timber 

bridge program to São Paulo State“ trvajícím od roku 2001 do 2006. 

V sousedním N�mecku byl první sp�ažený d�evobetonový most realizován v roce 2008. 

Birkberg-Brücke se nachází ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, poblíž m�sta Wippra 

p�eklenuje �eku Wipper. Sv�tlá vzdálenost mezi op�rami je 14,20 m, volná ší�ka mezi 

zábradlím je 4,50 m, volná ší�ka komunikace na most� je 3,50 m. hlavní nosnou konstrukci 

tvo�í dvojice deskových nosník� z lepeného d�eva t�ídy GL32h, výška i ší�ka nosník� je 

konstantní po celé délce. Výška je 0,70 m, ší�ka 1,26 m, osová vzdálenost nosník� je 2,00 m. 

Betonová deska je ve st�echovitém sklonu 2,5 %, její pr�m�rná tlouš	ka je 250 mm. Použitý 

beton je t�ídy C 30/37.[55] 

 
Obr. 35: Birkberg-Brücke p�í�ný �ez [51] 

 



Výhodou sp�ažených d�evobetonových most� a lávek je v�tší únosnost sp�aženého pr��ezu, 

nižší pr�hyby a v�tší tuhost. Tyto konstrukce jsou velmi tvarov� jednoduché, takže se na nich 

nenachází otvory a zá�ezy ve kterých se m�že hromadit voda. Z výzkumu stávajících DB 

most� vyplynulo, že d�ev�né nosníky jsou betonovou deskou mostovky efektivn�ji chrán�ny 

p�ed deš	ovou vodou a celkov� p�ed klimatickými vlivy. Tímto uspo�ádáním lze dosáhnout 

velmi výrazného zvýšení životnosti konstrukce na 50 až 75 let. [52] 

Použité d�ev�né nosníky mohou být z rostlého d�eva nebo lepeného lamelového d�eva. Trámy 

z rostlého d�eva se používají pro menší rozp�tí. Upraveny mohou být jako hran�né, 

polohran�né pr��ezy nebo kulatina. Polohran�né pr��ezy a kulatina již samotným tvarem 

pr��ezu napomáhají sp�ažení s betonovou deskou. Pokud jsou kladeny t�sn� vedle sebe, slouží 

zárove� jako bedn�ní. Jsou výhodným ekonomickým �ešením pro mostky a lávky na lesních 

cestách malého rozp�tí, kdy se d�evo použije nejlépe z okolního lesa.  

 
Obr. 36: Sp�ažení s kulatinou[53] 

 
Obr. 37: Sp�ažení s kulatinou-[53] 



5 Návrh výsledné varianty 

5.1 Základní�údaje�

Obecná charakteristika lávky 

- Rozp�tí:    30 m 

- Po�et polí:    1 

- Volná ší�ka mezi zábradlím.  3,5 m 

- P�í�ný sklon:   st�echovitý 2,5 % 

- Podélné sklon:   0,75 % 

- Celková hmotnost:  74, 4 t  

Charakteristika nosné konstrukce  

- Délka:    30,65 m 

- Po�et nosník�:   4 

- Osová vzdálenost nosník�: 1 m 

- Rozm�ry pr��ezu nosník�: 0,24 x 1,4 m 

- Materiál nosník�:    lepené d�evo GL 28h 

- Rozm�ry pr��ezu desky:  0,16 � 0,21 x 4 m 

- Materiál desky:   beton C 30/37 

- Nadvýšení konstrukce:  0,1 m 

5.2 Materiálové�charakteristiky�

D�evo GL 28h 

�  = 410 kg/m3 

f m,k  = 28 MPa 

f v,k  = 3,2 MPa 

f c,90,k  = 3,0 MPa 

f c,0,k = 26,5 MPa 

f t,0,k = 19,5 MPa 

E0,mean = 11 600 MPa 

T�ída provozu: 2  

kmod = 0,75 

kdef = 0,8 

�m = 1,25 



návrhové hodnoty pevností:  

fd=kmod
fk

�m
 

f m,d  = 16,80 MPa 

f v,d  = 1,92 MPa 

f c,90,d = 1,8 MPa 

f c, 0,d  = 15,9 MPa 

f t, 0,d = 11,70 MPa 

 

Beton C30/37 

�  = 2 500 kg/m3 

f c,k  = 30 MPa 

f ctm  = 2,9 MPa 

Ecm  = 32 000 MPa 

návrhové hodnoty pevností:  

fd=
���� � fk

�	  

�c = 1,5 

f c,d  = 17 MPa 

f ctm,d  = 1,64 MPa 

5.3 Zatížení�

5.3.1 Charakteristické�hodnoty�zatížení�celé�lávky�

1) Stálá 

Vlastní tíha d�ev�ných nosníku 
���  � �� � �� � ��  ���� � ��� � ���  ���������� 

 

Vlastní tíha železobetonové desky 

Pro stanovení vlastní tíhy desky je uvažována pr�m�rná tlouš	ka desky hc = 0,185 m 
���  ��� � ��  ����� � ��  �������������
Vlastní tíha �erstvého betonu b�hem betonování desky: 

Je uvažována pr�m�rná tlouš	ka desky hc, = 0,185 m 
����  !��  ��� � �����  !  ����� � ���  �������������
 



Vlastní tíha zábradlí  

Tíha ochranného zábradlí na lávce je odhadnuta na gz,k =1 kN/m. 

Zábradlí je oboustranné, tedy celková tíha je 2 kN/m 

 

Vlastní tíha pochozí vrchní izolace 

Povrch betonové desky je opat�en systémem p�ímo pojížd�né a pochozí izolace Sika CarDeck 

Elastic II. 

Dle údaj� výrobce je: 

celková tlouš	ka izolace: 5 mm. 

celková hmotnost izolace: 14,36 kg/m2 

celková tíha izolace: giz,k = 0,144 kN/m2 

 

2) Prom�nná 

Staveništní zatížení p�i betonování 

Zahrnuje osoby s malým staveništním vybavením a bedn�ní  

Zatížení v pracovní ploše 3 x 3 m : qm,i,k = 1,5 kN/m2 

Zatížení mimo pracovní plochu: qm,o,k = 0,75 kN/m2 

Vlastní tíha bedn�ní:  

Foliovaná betoná�ská p�ekližka tl. 18 mm, hmotnost 11,400 kg/m2 

qb,k = 0,114 kN/m2 

 

Sníh 

Pro oblast Ostravska 

qs,k= 1,50 kN/m2 

 

Zatížení chodci 

Rovnom�rné svislé zatížení davem chodc� 

"#��  ��� $ ���%& $ ��'  ��� $ ���%�� $ ��'  �������������
Vodorovná složka zatížení davem chodc� "#(��  ��� � "#�� � ���� � ��  ���������� 

 

 

 



Zatížení obslužným vozidlem 

Lávka je navržena na pojezd jednoho vozidla údržby o celkové maximální hmotnosti 5,5 t, 

jedná se o malý m�stský silni�ní zameta�. Na lávku p�sobí dvojicí nápravových sil o hodnot� 

35 kN a 20 kN. Brzdné a rozjezdové síly p�sobící v rovin� mostovky �iní 60% celkového 

svislého zatížení. )*+,-��.����./  p�ední náprava )*+,-��.����./  zadní náprava 

)*+,-�-�.������0)*+,-�������� ���./ 

Rozvor náprav je 1,8 m, rozchod kol je 1,06 m. Plocha kola je 0,2 x 0,2 m. Možný je také 

pr�jezd vozidla rychlé záchranné služby, nebo	 jejich vozidlo má maximální hmotnost do 

3,5 t. 

 
Obr. 38:Schéma obslužného vozidla [54] 

Z hlediska p�í�ného roznosu vyvolá obslužné vozidlo maximální zatížení na krajní nosník: 

 
Obr. 39: P�í�inková �ára p�í�ného roznosu  

 



12 �(3��  ��� � %����� $ �����'�  �����������
12 �(���  ��� � %����� $ �����'� � �����������
12 �(�(���  �� � %����� $ �����'�  �4������� 

 
Obr. 40:Umíst�ní nápravových sil v podélném sm�ru  

 

 

Vítr 

� P�í�ný vítr - kolmý k rozp�tí mostu (dle konvencí normy �SN EN 1991- 1- 4 vítr ve 

sm�ru x [48]) 

Tlak v�tru na konstrukci: 

56��� �� �7�89��:��������./��� 

Výsledná síla v�tru: 

;<6��  ��� � = � 89� � > � ?� #�6 � �4���������
kde: >�  � @ � � � @#�6  ������  

@#�6 � � @#6�A  �����  

@ � ������  =�  ��������
��B� ��  ��������  C�D� � ���������89 � ������E� ?� #�6 � ��� � �����  �����������



� Vítr kolmý k nosné konstrukci mostu (dle konvencí normy �SN EN 1991- 1- 4 vítr ve 

sm�ru z )�
Tlak v�tru na konstrukci: 

5F��  � �� � = � 89� � >�  �G�������������
Výsledná síla v�tru: 

;<F��  ��� � = � 89� � > � ?� #�F � ����4������
kde: >�  � @ � � � @#�6  ������  

@#�6 � � @#6�A  �����  

@ � ������  =�  ��������
��B� ��  ��������  89 � ������E� ?� #�F � ��� � ��  ������������
 

 

Výpo�et pomocných veli�in�H�  ���������89 � � @IJ� � � � @2 K2D! � � �89�A � ������E� 89�A � ������E�pro oblast Ostravska @IJ� � ����� @2 K2D!�=��,0� 8L%H' � � @�%H' � � @A%H�' � �89  ����������E� @A%H' � ����� 
@�%M'�=��� � NO P HHAQ  ������ 

Kategorie terénu: II HA�=������R  HLJ!�=���R  

��=����4� P FSFS�TTQA�AU  ���4�  

HA�VV =������R 



W(%M'� �X@A%H' � NO Y HHAZ�  ����4� 
�X=����  

"[%M'�=�\� $ � � W(%H'] � �� �=� � 8L� %H'  �4����������� 
"9  � �� � = � 89�%H'  �4���������� 

@ = 
"[%H'"9  ������ 

5.3.2 Charakteristické�a�návrhové�hodnoty�zatížení�jednoho�nosníku�

Zatížení v�trem není zahrnuto do zatížení jednoho nosníku. Ú�inky v�tru na celou konstrukci 

jsou popsány v kapitole 6.1  

Zat�žovací ší�ka bL = 1 m 

1) Stálá 

Tab. 1 Stálá zatížení jednoho nosníku 

Název zna�ka k g d jednotka 
d�ev�ný nosník gt 1,378 1,35 1,860 kN/m 
ŽB deska gc 4,625 1,35 6,244 kN/m 
�erstvý beton gc,green 4,810  1,35 6,494 kN/m 
Zábradlí gz 0,500 1,35 0,675 kN/m 
pochozí izolace giz 0,144 1,35 0,194 kN/m 
 

2) Prom�nná  

Tab. 2 Prom�nná zatížení jednoho nosníku 

Název zna�ka k g d jednotka 
staveništní zatížení p�i betonáži       
 - v pracovní ploše qmi  1,500 1,5 2,025 kN/m 
 - mimo pracovní plochu qmo  0,750 1,5 1,125 kN/m 
 - bedn�ní qb  0,114 1,5 0,171 kN/m 
Sníh qs  1,500 1,5 2,250 kN/m 
Chodci     
 - svislé qf  4,000 1,35 5,400 kN/m 
 - vodorovné qfv  0,400 1,35 0,540 kN/m 
obslužné vozidlo     
 - p�ední náprava Qserv1  11,720 1,35 15,822 kN 



 - zadní náprava Qserv2  20,510 1,35 27,689 kN 
 - brzdná/rozjezdová Qserv,v  19,338 1,35 26,106 kN 

 

5.4 Kombinace�spolup�sobících�zatížení�a�jejich�umíst�ní��' Montážní stav�
Kombinace M1�

 
Obr. 41: Kombinace zatížení M1 

Kombinace M2  

 
Obr. 42: Kombinace zatížení M2 

 �' Provozní stav�
V provozním stavu neuvažuji se sou�asným p�sobením zatížení davem chodc� se zatížením 

v�trem nebo sn�hem. 

Kombinace P1 

 
Obr. 43:Kombinace zatížení P1 



Kombinace P2 

 
Obr. 44: Kombinace zatížení P2 

 

Kombinace P3 

 
Obr. 45: Kombinace zatížení P3 

Kombinace P4 

 

 
Obr. 46: Kombinace zatížení P4 

 

5.5 Vnit�ní�síly�a�reakce�

Návrhové hodnoty vnit�ních sil a reakcí jsou p�ehledn� uspo�ádány v tabulce �.3. 

 
Obr. 47: Umíst�ní vnit�ních sil 

 

 



 

Tab. 3 Návrhové hodnoty vnit�ních sil 

kombinace M V1 V2 N1 N2 R1 R2 R1x 
[kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] 

montážní stav  
M1 1104,09 145,69 -145,69 0 0 145,69 145,69 0 
M2 1082,58 147,21 -144,18 0 0 147,21 144,18 0 

provozní stav  
P1 1612,98 215,06 -215,06 -16,20 0 215,06 215,06 16,20 
P2 1258,60 167,81 -167,81 0 0 167,81 167,81 0 
P3 1315,64 156,30 -156,30 -26,11 0 156,30 156,30 26,11 
P4 1019,72 135,01 -135,01 -26,11 -26,11 135,01 176,62 26,11 

 

6 Posouzení 
Posudek je rozd�len do t�chto �ástí: 

1) Ú�inky v�tru 

2) Mezní stav únosnosti nosníku zahrnuje: 

� posouzení únosnosti d�ev�ného nosníku b�hem montáže  

� posouzení sp�aženého nosníku na po�átku užívání konstrukce 

3) Mezního stavu použitelnosti nosníku zahrnuje: 

� posouzení normálových nap�tí 

� modální analýza 

� posouzení pr�hyb�  

4) Posouzení sp�ahovacích prost�edk� 

5) Posouzení ŽB desky v p�í�ném sm�ru 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Ú�inky�v�tru�

Stabilita proti p�eklopení 

 
Obr. 48: Schéma ú�ink� v�tru 

Uvažuji, že pokud stabilizující moment od vlastní tíhy lávky bude v�tší než klopný moment 

vyvolaný výslednicemi zatížení v�trem, lávka bude stabilní a k p�eklopení nedojde. Momenty 

jsou vztaženy k okraji krajního nosníku popsaného bodem S. 

Charakteristické hodnoty zatížení: ;<�6�� � �4�������� ;<�F��  ����4�������^�  ��4���4������_`�2�K9��  ^� _`�2�K9��  ^� � �����  ��4���44���� _`��XD[��  ;<�F�� � ����� $ ;<�6�� � ��4��  ����������� 

_`�2�K9�� a _`��XD[�� 

VYHOVUJE 

Návrhové hodnoty zatížení: ;<�6�I  �;<�6�� � �b  ��4������� 

;<�F�I  �;<�F�� � �b  ����4����� 

^I  �^� � ��  �4���4��� 

_`�2�K9�I  ^I � �����  ��4���44���� _`��XD[�I  ;<�F�I � ����� $ ;<�6�I � ��4��  ����������� 

_`�2�K9�I a _`��XD[�I 

VYHOVUJE 



Ú�inek p�í�ného v�tru 

Protože jsou nosníky s deskou pevn� spojeny, p�edpokládám, že tlak v�tru na krajní nosník se 

p�enese do desky a v�tru tedy vzdoruje jen betonová deska. Ta vzhledem k p�í�nému v�tru 

p�edstavuje nosník délky 30 m, výšky 4 m a pr�m�rné ší�ky 0,185 m.  

Tlak na konstrukci od p�í�ného v�tru wx,d = 4,663 kN/m 

cd  �� � � � ��  ��� � ����� � ��  ���4���B 

_6�I  �� � 56�I � &�  ����������� 

e6�I  _6�Icd  ������_fg 

Vypo�tená nap�tí jsou zanedbatelná. 

 

6.2 Mezní�stav�únosnosti�nosníku�zahrnuje�

6.2.1 Posouzení�d�ev�ného�nosníku�b�hem�montáže�

B�hem montáže budou nosníky zajišt�ny proti klopení.  

 

Maximální vnit�ní síly a reakce: 

Maximální ohybový moment je z kombinace M1: 

My,d = 1104,09 kNm  

Maximální posouvající síla a reakce je z kombinace M2: 

Vz,d = 147,210 kN  

Rz,d = 147,210 kN  

 

Pr��ezové charakteristiky: ��  ������� ��  ������� ?� �  �� � �� � ����� � ����  ��������� 

cd��  �� � �� � ���  ��� � ���� � ���� � ���� � ��hi��B�
Wd��  ��� � �� � ���B  � ��� � ���� � ���B � ������ � ��hi��i�

 



Posouzení: 

� Ohyb:  

eL�I � � _Icd��  �������4� � ��hB��� � ��hi� � ��������_fg 

jL�I � �����_fg�eL�I �k � jL�I 

VYHOVUJE 

� Smyk v míst� uložení vazníku:�
l(�I � � � � mI� � ?�   

� � ������ � ��hB� � ����� � �������_fg 

j(�I�  ���4��_fg l(�I �k �j(�I�
VYHOVUJE 

� Otla�ení v podpo�e:�
Minimální délka uložení v podpo�e xmin j��nA�I � �����_fg�

oLJ! � pI��� � j��nA�I  � ������ � ��hB���� � ��� � ���������
Minimální délka uložení v podpo�e musí být 0,350 m. 

6.2.2 Posouzení�sp�aženého�pr��ezu�v�provozním�stavu�

Maximální vnit�ní síly a reakce: 

Maximální ohybový moment, posouvající síla i reakce jsou z kombinace zatížení P1: 

My,d = 1 612,980 kNm  

Vz,d = 215,060 kN  

Nd = 16,2 kN 

Rz,d = 215,060 kN  

Rx,d = 16,200 kN 

 

Maximální normálová síla je z kombinace P4: 

Nd = 26,11 kN 

 



Pracovní sou�initel:  q��A  qA�L K!  �������_fg q�rA  q�L  �������_fg 

OA �  
q��Aq��A  ����4�� 

 

Poloha t�žišt� ideálního pr��ezu:  ��  ������� ��  ������� ?� �  �� � �� � ��������� 

 � ##  ��������
��  �������� ?� � �� ## � �� � ��������� 

 

 

 

 

oA � �?� � %��� � ��' $ �O s?� � %��� � �� $ ��'t
?� $ �O ?�

� �������� 

ouA  ��� $ �� v �o�  ���������
 

 

Pr��ezové charakteristiky ideálního pr��ezu: 

Wd�� �  
��� � �� � ��B  �������� � ��hi�B��

H��A � � oA�w ���� � �� � �������  

Wd��  � ��� � � ## � ��B�  ������ � ��hi��B�
H��A  � ouA v ��� � �� � �������� 

 

WJ�A  � Wd�� �$ ?� � H��A� $ �OA sWd�� $ ?� � H��A� t � �����4��i�

Obr. 49: Schéma sp�aženého T pr��ezu



?J�A�   ?� $ �OA ?�  �������� 

xJ�A�  � �OA ?� � H��A  �������B 

 

Posouzení 

� Normálová nap�tí od ohybového momentu  

ve d�ev�: 

e��I   
_d�IWJ�A � � �oA  ��������_fg�%yg�'�

e��z  �_dIWJ�A � � %ouA v ��' � �������_fg�%yNg�'�
VYHOVUJE 

v betonu: 

{��I   
�OA � _d�IWJ�A � � %ouA v ��' � �������_fg�%yNg�' 

e��z  �OA � �_IWJ�A � � ouA  �4�����_fg�%yNg�' 
 

� Normálová nap�tí od vodorovného zatížení�
Na pr��ez uprost�ed rozp�tí p�sobí normálová síla vyvolaná vodorovnou složkou zatížení 

chodci Nfv,d. Tato síla p�sobí na povrchu betonové desky, k t�žišti sp�aženého pr��ezu 

vyvolává moment Mfv,d. �#(�I  �I � ���  ������ � ���  ����������
_#(�I�=��#(�I��ouA��������./R� 

 

ve d�ev�: nap�tí vyvolaná ve d�ev� rozd�líme na nap�tí vyvolané normálovou silou a nap�tí 

vyvolaná momentem. Vodorovná síla m�že být tlaková nebo tahová, záleží na zp�sobu 

pohybu davu chodc�. 

e�(   
�#(�I?J�A � �������_fg�%yNg��yg�' 

e��I(  �_#(�IWJ�A � � �oA � �������_fg�%yg��yNg�'� 



e��z(  �_dIWJ�A � � %ouA v ��' � �������_fg�%yNg��yg�' 
Pokud budeme uvažovat, že normálová síla je tlaková, posoudíme d�evo na kombinaci 

osového tlaku a ohybového momentu. 

|e��A�Ij��A�I}
� $�eL�d�IjL�d�I k 1  

P ��������4��Q
� $����� $ ������������ �������k 1  

eL�d�IjL�d�I � ������������  ����� 

VYHOVUJE 

(vliv tlakové normálové síly na nap�tí ve d�ev� je zanedbatelný) 

 

Pokud budeme uvažovat, že normálová síla je tahová, posoudíme d�evo na kombinaci 

osového tlaku a ohybového momentu. e��A�Ij��A�I $�eL�d�IjL�d�I k 1  

�����������$������ v ����������� �������k 1  

eL�d�IjL�d�I � ������������  ����� 

 VYHOVUJE 

(vliv tahové normálové síly na nap�tí ve d�ev� je zanedbatelný) 

 

v betonu: 

e��I(  � �OA ~�#(�I?J�A $ _#(�IWJ�A � � %ouA v ��'� � �������_fg�%yNg��yg�'� 
e��z(  � �OA |�#(�I?J�A $ _#(�IWJ�A � � ouA} � �������_fg�%yNg��yg�'�

 



Výsledná nap�tí v betonu od p�sobení vodorovného a svislého zatížení: 

e��I  �G����� $ ������  ������_fg�%yNg�'� ������_fg�%yNg�'� 
e��z  �G������� $ 4�����  4�����_fg�%yNg�'� �4���4�_fg�%yNg�' 
j�I  �������_fg 

e��z k j�I 

VYHOVUJE�
Z hlediska vzniku tahových nap�tí je pro beton nejnep�ízniv�jší pr��ez nad podporou, kde je 

ohybový moment od svislého zatížení, vyvolávající tlaková nap�tí, nulový. Maximální 

normálová síla v podpo�e je od vodorovné síly obslužného vozidla Qserv,v. �2 �(�(�I  ��������� _2 �(�(�I�=��2 �(�(�I��ou ���������./R� 
 

tahová nap�tí v betonu: 

e��I(   
�OA ~�2 �(�(�I?J�A $ _2 �(�(�IWJ�A � � %ouA v ��'� � �������_fg�%yg�'��

e��z(  � �OA |�2 �(�(�I?J�A $ _2 �(�(�IWJ�A � � ouA} � �������_fg�%yg�'�
j��L�I�  ������_fg e�( �k �j��L�I 

VYHOVUJE 

 

� Smyk v míst� uložení: 

P�edpokládám, že smykové nap�tí p�enáší jen d�ev�ný pr��ez. 

l(�I � � � � mF�I� � ?�  ���4���_fg 

j(�I�  ���4���_fg l(�I �k �j(�I�
VYHOVUJE 



� Otla�ení v podpo�e:�
Minimální délka uložení v podpo�e xmin j��nA�I � �������_fg 

oLJ! � pF�I��� � j��nA�I  � ������� � ��hB���� � ��� � ����4����
Minimální délka uložení v podpo�e musí být 0,498 m, navrženo bude 0,500 m 

 

6.3 Mezní�stav�použitelnosti�

6.3.1 Normálová�nap�tí�

A) Montážní stav - p�sobí jen d�ev�ný nosník 

Mmont,k = 805,270 kNm 

Nap�tí ve d�ev�ném pr��ezu:  

e��IL   
_LD!���Wd�� � � ��� � �� � ��������_fg�%yg�'�

e��zL  �_LD!���Wd�� � � ��� � ��  ��������_fg�%yNg�'�
 

B) Provozní stav na po�átku užívání konstrukce - p�sobí sp�ažený nosník  

Nap�tí ve sp�aženém d�evobetonovém pr��ezu od ohybového momentu:  

Charakteristická hodnota ohybového momentu od zatížení zábradlím a pochozí izolací a 

zatížení davem chodc� Mp,k = 522,45 kNm 

ve d�ev�:  

e��IA = 
M��.
Ii��  ·oA�=����4��MPa�%���' 

e��IA = 
Mp,k

Ii��  ·%ouA v hc'�=����4��MPa�%���.' 
 

v betonu: 

e��IA  � �OA � _[��WJ�A � � %ouA v ��' � �������_fa 

e��zA =
�OA � M��.

Ii��  ·ouA=�������MPa 



Na pr��ez uprost�ed rozp�tí p�sobí normálová síla vyvolaná vodorovnou složkou zatížení 

chodci Nfv,k. Tato síla p�sobí na povrchu betonové desky, k t�žišti sp�aženého pr��ezu 

vyvolává moment Mfv,k. 

�#(��  �I � �����  ���������
_#(���=��#(����ouA��������./R� 

 

ve d�ev�: vliv normálové síly na napjatost zanedbáme 

 

v betonu: 

e��IA�(  � �OA ~�#(��?J�A $ _#(��WJ�A � � %ouA v ��'� � �������_fg�%yNg��yg�'� 
e��zA�(  � �OA |�#(��?J�A $ _#(��WJ�A � � ouA} � �������_fg�%yNg��yg�'�

 

Z hlediska vzniku tahových nap�tí je pro beton nejnep�ízniv�jší pr��ez nad podporou, kde je 

ohybový moment od svislého zatížení, vyvolávající tlaková nap�tí, nulový. Maximální 

normálová síla v podpo�e je od vodorovné síly obslužného vozidla Qserv,v. �2 �(�(��  �4������� _2 �(�(���=��2 �(�(����ou��������./R� 
 

tahová nap�tí v betonu: 

e��I(   
�OA ~�2 �(�(��?J�A $ _2 �(�(��WJ�A � � %ouA v ��'� � �����4�_fg�%yg�'��

e��z(  � �OA |�2 �(�(��?J�A $ _2 �(�(��WJ�A � � ouA} � �������_fg�%yg�'�
 

Vliv dotvarování betonové desky na normálová nap�tí 

P�edpoklady: 

stá�í betonu v okamžiku vnesení zatížení t0 = 35 dní 

stá�í betonu na konci životnosti t = 36 500 dní (100 let)  

relativní vlhkost okolního prost�edí RH = 80 % 

 



Stanovení sou�initele dotvarování betonu: ?�   �� � � ##  ��������  

�  �� � � ##  ������� 

�A   
� � ?��  �������� 

j�L  �j�� $ �  �� $ �  ���_fg 

Protože fcm > 35 MPa použijí se sou�initele pevnosti betonu �1,2,3. 

�3  � P ��j�LQ
A�U  P����Q

A�U  ���4��
��   P ��j�LQ

A��  P����Q
A��  ���4� 

�B  � P ��j�LQ
A��  P����Q

A��  ���4� 

��� � � �� $�Y� v p����Z��� � ��A� � �3� � ��  �����4� 
�%j�L' � � �����j�L � ������  

�%yA' � � �s��� $ yAA��t  ������  

�� � ���� � � \� $ %����� � p�'3�] � �A $ ��� � �B  ��������� k ����� � �B ���������  

��%y� yA' � � P y v yA�� $ y v yAQ
A�B  ���44��

�A  ���� � �%j�L' � � �%yA' � ��������%y� yA' � ��A � ��%y� yA' � ������ 

 

Pracovní sou�initel zahrnující vliv dotvarování: 

�L=1,1 pro stálé zatížení 

q��3AA q�s� $ �I #t=���������� 

q��3AA q�s� $�� � �%y� yA't=��� ����������� 



�3AA�= 
q��3AAq��3AA =�����4 

Poloha t�žišt� ideálního pr��ezu:  ��  ������� ��  ������� ?� �  �� � �� � ��������� � ##  ��������
��  �������� ?� � �� ## � �� � ��������� 

 

o3AA � �?� � %��� � ��' $ �O� s?� � %��� � �� $ ��'t
?� $ �O3AA ?�

� ���������
ou3AA  ��� $ �� �v�o3AA � �������� 

 

Pr��ezové charakteristiky ideálního pr��ezu: 

Wd�� �  
��� � �� � ��B  �������� � ��hi�B  

H��3AA � � o3AA�w ���� � �� � ��������  

Wd��  � ��� � � ## � ��B�  ������ � ��hi��B�
H��3AA  �ou3AA v ��� � �� � �����4�� 

 

WJ�3AA�  � Wd�� �$ ?� � H��3AA� $ �O3AA sWd�� $ ?� � H��3AA� t � ��������i 

?J�3AA�  �?� $ �O3AA ?�  �������� 

 

Nap�tí od charakteristické hodnoty ohybového momentu vyvolaného zbytkem stálého 

zatížení: 

Mz,k = 72,450 kNm 

ve d�ev�: 

e��I3AA  � _F��WJ�3AA � � o3AA � �������_fg�



e��z3AA  � _F��WJ�3AA � � %ou3AA v ��'  �������_fg�
v betonu: 

e��I3AA  � �O3AA � _F��WJ�3AA � � %ou3AA v ��' � �������_fa 

e��z3AA  �O3AA � � _F��WJ�3AA � � ou3AA  ������_fg�
 

Vliv dotvarování p�i p�sobení stálého zatížení je dán rozdílem nap�tí p�i krátkodobém a 

dlouhodobém p�sobení. 

Nap�tí p�i krátkodobém p�sobení: 

e��IA   
_F��WJ�A � � oA � �����4�_fg�

e��zA  �_F��WJ�A � � %ouA v ��'  ����4��_fg�
e��IA  � �OA � _F��WJ�A � � %ouA v ��' � �������_fg�
e��zA  �OA � �_F��WJ�A � � ouA  ������_fg�

Vliv dotvarování: �e��I  �e��I3AA v e��IA � ����� v ����4  ������_fa 

�e��z  �e��z3AA v e��zA � ����� v ���4�  ������_fg 

�e��I   e��I3AA v e��IA � ������ v �����  ������_fg 

�e��z   e��z3AA v e��zA � ������ v �����  v������_fg 

 

Vliv dotvarování betonové desky na napjatost sp�aženého pr��ezu je zanedbatelný 

Pro následnou kontrolu napjatosti vypo�ítáme nap�tí vyvolaná charakteristickou hodnotou 

ohybového momentu od zbytku stálého zatížení a zatížením davem chodc�. 

M��.  ������������ 
 

 



ve d�ev�: 

e��I3AA  � _[��WJ�3AA � � o3AA � �������_fg�%yg�' 
e��z3AA   

_[��WJ�3AA � � %ou3AA v ��'  �������_fg�%yNg�'�
v betonu: 

e��I3AA   
�O3AA � _[��WJ�3AA � � %ou3AA v ��' � �����4�_fg�%yNg�'�

e��z3AA  �O3AA �  
_[��WJ�3AA � � ou3AA  �������_fg�%yNg�'�

 

Na pr��ez uprost�ed rozp�tí p�sobí normálová síla vyvolaná vodorovnou složkou zatížení 

chodci Nfv,d. Tato síla p�sobí na povrchu betonové desky, k t�žišti sp�aženého pr��ezu 

vyvolává moment Mfv,d. �#(���������./ 

_#(���=��#(�6��ou3AA��������./R� 
 

Vliv nap�tí vyvolaných normálovou silou na napjatost d�ev�ného nosníku zanedbáme, nap�tí 

se stanovení jen v betonové desce. 

 

v betonu: 

e��I3AA�(  � �O3AA ~�#(�I?J�3AA $ _#(�IWJ�3AA � � %ou3AA v ��'� � �������_fg�%yNg��yg�'� 
e��z3AA�(   

�O3AA |�#(�I?J�3AA $ _#(�IWJ�3AA � � ou3AA} � �������_fg�%yNg��yg�'�
 

Z hlediska vzniku tahových nap�tí je pro beton nejnep�ízniv�jší situace nad podporou, kde je 

ohybový moment, vyvolávající tlaková nap�tí nulový. Maximální normálová síla v podpo�e je 

od vodorovné síly obslužného vozidla Qserv,v. 

Nserv,v,k = 19,33 kN _2 �(�(���=��2 �(�(����ouA��4��4��./R� 
 

nap�tí v betonu: 



e��I3AA�(  �O3AA ~�#(��?J�3AA $ _#(��WJ�3AA � � %ou3AA v ��'� � �������_fg�%yg�'��
e��z3AA�(  �O3AA |�#(��?J�3AA $ _#(��WJ�3AA � � ou3AA} � �������_fg�%yg�'�

 

Vliv smrš�ování na normálová nap�tí 

P�edpoklady: 

stá�í betonu na za�átku smrš	ování ts = t0 = 1den 

stá�í betonu na konci životnosti t = 36 500 dní (100 let)  

relativní vlhkost okolního prost�edí RH = 80 % 

 

Stanovení sou�initele dotvarování betonu: 

Ac= hc·beff  ������R�  

u= 2·beff = 2,000 m 

h0= 2·Ac
u

=�0,185 m 

fcm= fck+8�= 30 + 8 = 38 MPa  

Protože fcm > 35 MPa použijí se sou�initele pevnosti betonu �1,2,3. 

�1= P35
fcm

Q0,7

= P35
38
Q0,7

= 0,94 

�2= P35
fcm

Q0,2

= P35
38
Q0,2

= 0,98 

�3= P35
fcm

Q0,5

= P35
38
Q0,5

= 0,96 

RH�=� �1+� Y1� RH
100Z

0,1·�h0
3 ·�1� ·�2= ����4  

�(fcm) = 
16,8�fcm

�=������  

�(t0)�= 
1s0,1+t0

0,2t=���4�4 

�H = 1,5· \1+%0,012·RH'18]·h0+250·�3=���������k�������B��������  

�c%t,t�'�= P y v yA�� $ y v yAQ
A�B

= ��44� 

0= RH·�(fcm) ·�(t0) = ����� 



(t,t0) = 0·�c(t,t0) = ����� 

Pom�rné p�etvo�ení od smrš	ování: 

h0= 
2·Ac

u
=�������R 

.�= ����� 

���%�� ��'  %� v ��'%� v ��' $ ��AB  ��44� 

�I23= ���,��	+R+������� �/ �I2�= ������,��	+R+������� �/ 

���= ����� ¡� v P p�p�AQ
B¢  ����� 

fcmo = 10 MPa 

£�I�A= ����� ¤%��� $ ��� � �I23' � ¥o¦ Pv�I2� � j�Lj�LDQ§ � ��h¨ � ���  ����4�� � ��h¨ 

£�I%y'  ��I2%y� y2' � �z � £�I�A  ������� � ��h¨� (pom�rné smrš	ování vysycháním) 

£�K%©'  ���� � %j�� v ��' � ��h¨  �� � ��h¨��K2%y'  �� v ¥o¦%v��� � yA��' � ��������£�K%y'= �K2%y'�£�K%©'�������h¨  (pom�rné autogenní smrš	ování) 

 

Výsledné p�etvo�ení od smrš	ování £�2= £�I%y' $ £�K%y'  ������� � ��h¨ 

 

Pracovní sou�initel zahrnující vliv smrš	ování: 

�L = 0,55 pro smrš	ování  

q��2 q�s� $ �I #t=��������� 

q��2 q�s� $�� � �%y� yA't=�������������� 

 

���= 
q��2q��2 =������ 

 

Poloha t�žišt� ideálního pr��ezu:  



��  ������� ��  ������� ?� �  �� � �� � ��������� � ##  ��������
��  �������� ?� � �� ## � �� � ������ 

 

o2 �  
?� � %��� � ��' $ �O2 s?� � %��� � �� $ ��'t

?� $ �O2 ?�
� �������� 

ou2   �� $ �� v o2 � ���������
 

Pr��ezové charakteristiky ideálního pr��ezu: 

Wd�� �  
��� � �� � ��B  �������� � ��hi�B  

H��2 � � o2�w ���� � �� � ��������  

Wd��   
��� � � ## � ��B  ������ � ��hi��B�

H�   ou v ��� � �� � �������� 

WJ�2�  � Wd�� �$ ?� � H��2� $ �O� sWd�� $ ?� � H�2�� t � ��������i 

?J�2�  �?� $ �O2 ?�  �������� 

V první fázi výpo�tu vlivu smrš	ování vypo�ítáme nap�tí v desce, které vznikne když 

smrš	ování zabráníme. 

V desce vznikne tahové nap�tí 	c
tah e��Kz= £�2 � q��2  ������_fg 

Tahové nap�tí vyvolá tahovou sílu Nc
tah 

���Kz= e��Kz � �� � � ##  ���������� 

 

V druhé fázi desku uvolníme a sp�ažený pr��ez zatížíme v t�žišti desky tlakovou silou Nc
tlak  

Síla Nc
tlak vyvolává k t�žišti sp�aženého pr��ezu moment Mc. _� � ����XK� � � %ou2 v ��� � ��' � �����4������� 

 



ve d�ev�: nap�tí rozd�líme na nap�tí vyvolané takovou silou a nap�tí vyvolaná momentem 

e��A2  ����XK�?J�2 � ���4��_fg�%yNg�'�
e��I2  �_�WJ�2 � � �o2 � �������_fg�%yg�'� 
e��z2   

_�WJ�2 � � %ou2 v ��' � �������_fg�%yNg�'�
v betonu: 

e��I2  �O2 � �|���XK�?J�2 $ _�WJ�2 � %ou2 v ��'}  �������_fg�%yNg�'�
e��z2  �O2 � �|���XK�?J�2 $ _�WJ � ou2}  ���4�4�_fg�%yNg�'�

Výsledné tahové nap�tí od smrš	ování v desce: 

e��I2�#J!  �e��Kz v e��I2 � ������ v �����  ����4�_fg�%yg�'�
e��z2�#J!  �e��Kz� v e��z2 � ������ v ��4��  ������_fg�%yg�'�

 

Vliv nerovnom�rného oteplení betonové desky na normálová nap�tí 

Uvažuji s oteplením pouze betonové desky. Pro pot�eby mého výpo�tu je navržen pr�b�h 

oteplení desky dle �SN EN 1991-1-5, tabulka B.3, který odpovídá nosné betonové desce tl. 

0,2 m, bez mostního svršku, což zhruba odpovídá mému p�ípadu.  

 
Obr. 50: Schéma oteplení betonové desky 



 

Sou�initel teplotní roztažnosti betonu: ª«�c= �����h¨��¬> 

 

Pom�rná p�etvo�ení betonu od oteplení: «��= �®���¯°3�������h¨ � � ��  ���� � ��hi 

«��= �®���¯°��������h¨ � � �  ��� � ��hi� 
«��= �®���¯°B�������h¨ � � ���  ����� � ��hi 

 

Vliv oteplení na pr��ez na po�átku užívání konstrukce  

Pokud zabráníme volnému roztažení desky, vznikne síla NT p�sobící na sp�ažený pr��ez. 

Stanovení výsledné síly a jejího p�sobišt�:  �®3�A  � s£®�3 v £®��t � q��A � ��� �  �®�3� � � ## � � %��� v ���' � ��hi � �� � ��� � ���� � ����� 
� ����������� H3  ����������� �®��A   £®�� � q��A �  �®�3� � � ## � ���� � ��hi � �� � ���� � �����  ����������� 
H�  ����������� �®B�A   £®�� � q��A �  �®��� � � ## � ���� � ��hi � �� � ��� � ��� � �����  ����������� 
HB  �4������� �®i�A   £®�B � q��A �  �®�B� � � ## � ����� � ��hi � �� � ��� � �4�� � �����  �����������
Hi  �4������ 

 

NT��= 0�®J�A
i

J±3 = 231,432�kN� 
 

z = 
² (NTi�� ·zi )

NT��  =�138,319 mm����*����í����.,�³+��+*.  

Síla NT vyvolává k t�žišti sp�aženého pr��ezu ohybový moment: _®�A �  �®�A� � %ouA v �� $ H'  �������� � %����� v ����� $ �����' � ������������
 

Výsledná nap�tí jsou sou�tem stavu, kdy je zabrán�no volnému p�etvo�ení vláken p�i oteplení 

a ú�ink� síly NT a ohybového momentu MT na sp�ažený pr��ez.  

ve d�ev�: nap�tí rozd�líme na nap�tí vyvolané tahovou silou a nap�tí vyvolaná momentem 



e��A®�A   
�®�A?J�A � �������_fg�%yg�'�

e��I®�A  �_®�AWJ�A � � �oA � �������_fg�%yNg�'� 
e��z®�A  �_®WJ�A � � %ouA v ��' � �������_fg�%yg�'�

v betonu: 

e��I®�A  �OA � �|�®�A?J�A $ _®�AWJ�A � %ouA v ��'} v �®�� � ´°B � q��A�  ���44��_fg�%yg�'�
e��z®�A  �OA � �P�®�A?J $ _®�AWJ � ouAQ v �®�� � ´°3 � q��A�  v����4�_fg�%yNg�'�

 

Stanovení smykové síly vyvolané oteplením desky 

Nap�tí od oteplení vyvodí koncovou sílu Nk. �������se��z®�A $ e��I®�At � ?�  �v���������� 

Síla Nk p�sobí stejným sm�rem jako síly p�i zatížení dopravou. Sílu p�evezmou sp�ahovací 

prost�edky na délce 2beff. P�edpokládáme-li trojúhelníkový pr�b�h vznikne u podpory 

koncová vodorovná smyková síla VT. 

m®� � � ��� � � ##  ������������ 

 

Vliv oteplení na pr��ez na konci užívání konstrukce 

Pr��ezové a materiálové charakteristiky uvažuji jako od vlivu dotvarování.  

Stanovení výsledné síly a jejího p�sobišt�:  �®3�3AA  � %£®�3 v £®��' � q��3AA � ��� �  �®�3� � � ## � ����4������ 
z1= 166,500 mm 

NT2,100= £®��·q��3AA· �®�3�·� ## = 31,34� kN� 
z2= 157,250 mm 

NT3,100= £®��·q��3AA· �®���·� ## = 28,2�� kN� 
z3= 96,167mm 

NT4����= �T,3·Ec,75· hT,3 ·beff =�0,167 kN� 
z4= 9,833mm 



 

NT����= 0�®J�3AA
i

J±3 =�81,����kN� 
 

z = 
² (NTi���� ·zi )

N®����  =�138,319 mm����*����í����.,�³+��+*. � 
 

Síla NT vyvolává k t�žišti sp�aženého pr��ezu ohybový moment: _®�3AA � ��®�3AA� � %ou3AA v �� $ H'  ����������� 

 

Nap�tí od oteplení 

ve d�ev�: nap�tí rozd�líme na nap�tí vyvolané tahovou silou a nap�tí vyvolaná momentem 

e��A®�3AA= 
�®�3AA?J�3AA �=�������MPa�%���' 

e��I®�3AA= 
M«����
IJ����  ·�o3AA�=�������MPa�%���.'� 

e��z®�3AA= 
M«����
Ii����  ·%ou3AA v hc'�=�������MPa�%���' 

v betonu: 

e��I®�3AA  �O3AA � �~�®�3AA?J�3AA $ _®�3AAWJ�3AA � %ou3AA v hc'� v �®�� � ´°B � q��3AA�
 �������_fg�%yg�'�

e��z®�3AA  �O3AA � �|�®�3AA?J�3AA $ _®�3AAWJ�3AA � ou3AA} v �®�� � ´°3 � q��3AA�  �v��4���_fg�%yNg�' 
 

 

 

 

 

 



Posouzení normálových nap�tí v mezním stavu použitelnosti 

D�ev�ný nosník v provozním stavu na po�átku užívání konstrukce 

Posoudíme nap�tí v pr��ezu uprost�ed rozp�tí. Vliv vodorovného zatížení davem chodc� 

zanedbáme.  

Tab. 4 Nap�tí na d�ev�ném nosníku na po�átku užívání konstrukce, uprost�ed rozp�tí 

stav:� montážní stav� provozní stav vliv oteplení�

nap�tí od:� Mmont,k� Mp,k NT,0 MT,0

805,27� 522,45 231,432 87,077�e��IA � 10,271� 3,390� 0,287� -0,564�e��zA � -10,271� -0,693� 0,287� 0,116�
 

Pr��ez posoudíme na kombinaci osového tahu a ohybu 

|e��A��j��A�I} +
��eL�d��jL�d�I � 1  

e��IA µ ��������� $ ¶������ $ ���4� v �����¶����  ������ k � 

 

VYHOVUJE 

e��zA µ ��������� $ ¶v������ v ���4� $ �����¶����  ������ k � 

VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 



D�ev�ný nosník v provozním stavu na konci životnosti konstrukce 

Posoudíme nap�tí v pr��ezu uprost�ed rozp�tí. Vliv vodorovného zatížení davem chodc� 

zanedbáme.  

Tab. 5 Nap�tí na d�ev�ném nosníku na konci životnosti konstrukce, uprost�ed rozp�tí 

stav:� montážní stav� provozní stav vliv oteplení� vliv smrš	ování�

nap�tí od:� Mmont,k� Mp,k NT,100 MT,100 ���������XK�� Mc

805,27� 522,45 81,830 38,062 -606,150 � 251,903 e��IA � 10,271� 3,615 0,128  -0,263 -0,946 � 1,737 e��zA � -10,271� -1,101 0,128  0,080 -0,946 � -0,521 
 

Pr��ez posoudíme na kombinaci osového tlaku a ohybu    

|e��A��j��A�I}
�

+
��eL�d��jL�d�I � 1  

e��I3AAµ P����� v ��4�����4 Q� $ ¶������ $ ����� v ����� $ �����¶����  ��4��� k � 

VYHOVUJE 

e��z3AAµ P����� v ��4�����4 Q� $ ¶v������ v ����� $ ����� v �����¶����  ������ k � 

VYHOVUJE 

Betonová deska v provozním stavu na po�átku užívání konstrukce 

Posoudíme nap�tí v pr��ezu uprost�ed rozp�tí. Vliv vodorovného zatížení davem chodc� 

uvažujeme. 

Tab. 6 Nap�tí v betonové desce na po�átku užívání konstrukce, uprost�ed rozp�tí 

stav:� provozní stav � vodorovné zatížení vliv oteplení�

nap�tí od:� Mp,k� Nf,v,k ;Mf,v,k NT,0;MT,0;T,0

522,45� � �e��IA � -1,761� ± 0,028 0,991e��zA � -3,130� ± 0,034 -2,589
 

 



Nejmén� p�íznivá je pro pr��ez uprost�ed rozp�tí situace, kdy vodorovné zatížení uvažujeme 

jako tlakové. 

e��IA  v����� v ����� $ ��44�  v���4��_fg�
e��zA  v����� v ����� v ����4  v������_fg�
e�A k j�I 

VYHOVUJE 

Posoudíme nap�tí v pr��ezu nad podporou.  

Tab. 7 Nap�tí v betonové desce na po�átku užívání konstrukce, nad podporou 

stav:� vodorovné zatížení vliv oteplení�

nap�tí od:� Nserv,v,k ;Mserv,v,k� NT,0;MT,0;T,0

�  e��IA � ±0,089� 0,991 e��IA � ±0,110� -2,589 
 

e��IA  ����4 $ ��44�  ������_fg�
e��IA k j��LI 

VYHOVUJE�e��zA  v����� v ����4  v���44�_fg�
e��zA k j�I 

VYHOVUJE 

Betonová deska v provozním stavu na konci životnosti 

Posoudíme nap�tí v pr��ezu uprost�ed rozp�tí. Vliv vodorovného zatížení davem chodc� 

uvažujeme. 

Tab. 8 Nap�tí v betonové desce na konci životnosti konstrukce, uprost�ed rozp�tí  

stav:� provozní stav� vodorovné zatížení vliv oteplení� vliv smrš	ování�

nap�tí od:� Mp,k� Nf,v,k ;Mf,v,k NT,100;MT,100;T,100 /·��·� ���e��I3AA�
522,45� �   �e��I3AA� -1,779� ± 0,026 0,326 0,859 �e��z3AA� -2,786� ± 0,032 -0,946  0,368�

 



e��I3AA  v����4 $ ����� $ ����� $ ����4  v������_fg 

e��z3AA  v����� v ����� v ��4�� $ �����  v���4��_fg�
e�3AA k j�I 

VYHOVUJE 

Posoudíme nap�tí v pr��ezu nad podporou.  

Tab. 9 Nap�tí v betonové desce na konci životnosti konstrukce, nad podporou 

stav:� vodorovné zatížení vliv oteplení� vliv smrš	ování�

nap�tí od:�  Nserv,v,k ;Mserv,v,k� NT,100;MT,100;T,100  /·��·� ���e��I3AA�
 � �  e��I3AA�  ± 0,083� 0,326 0,859e��z3AA�  ± 0,102� -0,946 0,368

 

e��I3AA  ����� $ ����� $ ����4  ������_fg 

e��I3AA k j��LI 

VYHOVUJE 

e��z3AA  v����� v ��4�� $ �����  v������_fg 

e��z3AA k j�I 

VYHOVUJE 

�
6.3.2 Pr�hyb�

A)Montážní stav 

Pr�hyb d�ev�ného nosníku od zatížení v montážním stavu: 

wmont = 118,600 mm  

wlim = L/300 = 30 000/300 = 100 mm ¸inst���winst,lim 

 

 



B)Provozní stav�
Pr�hyb sp�aženého nosníku od zbytku stálého zatížení: 

¸Fr2r�= � � _F�� � &��� � q� � WJ�3AA  �������� 

 �,¹� º�*���»+�¼�����*��.½����M���»+������,�-�½µ�
¸¾�= � � _¾ � &��� � q� � WJ�3AA  ����������

��,¹� º����*�¿�¼���M���»+����������À�¼���M���»+���*+�+�ÀRÀ�½³+����-ÁÂ+��R�- 	�¿M+³�	�R�M�-+�À.�*�À�	+�.�-¼����,¹� º½µ�
¸��=�5LD!�r $ ¸Ãr�r $ ��¸Ä  ������� $ ����� $ ��������  �����4��RR�

/�-,��½����-ÁÂ+���¸	������RRr���º �����,¹� º½�M¹*��������-ÁÂ+���½�,�*��+��,�MÅ�������RRr�
6.3.3 Modální�analýza�

Cílem modální analýzy je stanovení vlastních frekvencí lávky a vlastních tvar� kmitání. 

Tímto výpo�tem  se prov��uje nutnost dalších posouzení, p�ípadn� m��ení z hlediska ov��ení 

pohody chodc�.  Podle �SN EN 1990/A2[56] se má pohoda chodc� ov��it, pokud základní 

vlastní frekvence nosné konstrukce je menší než 5 Hz pro svislé kmitání a menší než 2,5 Hz 

pro p�í�né a torzní kmitání.  

Vlastní frekvence lávky je vypo�tena pro kombinaci hmot vytvo�ených ze stálých zatížení, 

tedy z vlastní tíhy d�ev�ných nosník�, betonové desky, zábradlí a pochozí izolace. Modelem 

pro výpo�et v programu Scia byla 3D konstrukce složená z d�ev�ných st�n p�edstavujících 

nosníky a betonové desky, zatížení zábradlím a pochozí izolací byla zavedena jako stálá 

zatížení. 

Výsledky modální analýzy jsou uspo�ádány v tabulce �. 10. 

 

 

 

 

 



Tab. 10 Vlastní frekvence 

N�
f� 
� 
2 T�

Popis kmitání�
[Hz]� [1/s]� [1/s2]� [s]�

1� 3,09� 19,18� 368,06� 0,33� svislé �
2� 4,69� 29,48� 869,23� 0,21� vodorovné a torzní�
3� 6,42� 40,32� 1625,4� 0,16� vodorovné a torzní�
4� 11,05� 69,42� 4819,43� 0,09� vodorovné a torzní �
5� 11,31� 71,05� 5047,59� 0,09� svislé �
6� 14,2� 89,25� 7964,77� 0,07�  torzní�
7� 20,35� 127,88� 16354,35� 0,05�  svislé�
8� 23,24� 146,01� 21319,97� 0,04� vodorovné �
9� 26,9� 169,03� 28571,2� 0,04� vodorovné �

 

Jak je patrné z tabulky, podmínku minimální frekvence 2,5 Hz pro vodorovné a torzní kmitání 

konstrukce spl�uje. První vlastní frekvence svislého kmitání je ale jen 3,09 Hz, což nesplní 

podmínku minimální dosažené frekvence 5 Hz.  

Z výzkumu Wroclavské technické univerzity zabývajícím se dynamickou citlivostí lávek a 

vlivem kmitání na pohodu chodc�  [50] vyplynulo,  že pr�m�rná hodnota frekvence ch�ze je 

1,88 Hz, b�h má pr�m�rnou frekvenci 2,70 Hz a sprint 3,41 Hz.  

 

Graf 1 Frekvence lidského pohybu [50] 

 
 

Jak je tedy vid�t i v grafu, spadá vypo�tená frekvence do oblasti rychlého b�hu/pomalého 

sprintu. Tato analýza frekvencí lidského pohybu ovšem nezahrnuje frekvence pohybu dalších 

uživatel� lávky. Navrhovaná lávka je ur�ena p�ším, cyklist�m a in-line brusla��m, kte�í se 

vyvolávají rozdílné dynamické ú�inky. Jako další postup pro posouzení chování konstrukce 



p�i vlastní frekvenci 3,09 Hz a jejího vlivu na pohodu uživatel�, bych navrhla dynamickou 

zat�žovací zkoušku v rámci p�ípadného zkušebního provozu konstrukce. V závislosti na 

výsledních zkoušek by byly navrženy tlumi�e kmitání. 

 

 
Obr. 51: Vlastní tvar kmitání p�i f1 = 3,09 Hz 

 

 

 
Obr. 52 . Vlastní tvar kmitání p�i f2 = 4,69 Hz 

  
 

 

 
Obr. 53: Vlastní tvar kmitání p�i 13 = 6,42 Hz 

 



 
Obr. 54: Vlastní tvar kmitání p�i f4 = 11,05 Hz 

 

 

 
Obr. 55: Vlastní tvar kmitání p�i f5 = 11,31 Hz 

 

 
Obr. 56: Vlastní tvar kmitání p�i f6 = 14,20 Hz 

 

 
Obr. 57: Vlastní tvar kmitání p�i f7 = 20,35 Hz 

 



 
Obr. 58: Vlastní tvar kmitání p�i f8 = 23,24 Hz 

 

 

 
Obr. 59: Vlastní tvar kmitání p�i f9 = 26,90 Hz 

 �
6.4 Deska�

Návrh železobetonové desky v p�í�ném sm�ru: 

Modelem je 1 m široká spojitá deska uložená na d�ev�ných nosnících. 

Deska je ve skute�nosti ve st�echovitém sklonu 2,5 % s prom�nnou tlouš	kou. Model je 

uvažován jako deska konstantní tlouš	ky, pro výpo�et vlastní tíhy desky je to pr�m�rná 

tlouš	ka 185 mm, pro návrh výztuže a MSP je uvažovaná minimální tlouš	ka desky 160 mm. 



 
Obr. 60:Schéma desky   

Materiálové charakteristiky: 

T�ída betonu C 30/37: j��  ���_fg 

j�I  j����  �����  �������_fg 

j��L  ��4�_fg q�  �������_fg 

 

T�ída výztuže B500B: jd�  ����_fg 

jdI  jd��2  �������  ��������_fg 

q2  ��������_fg 

 

Zatížení: 

1) Stálá 
Tab. 11 Stálá zatížení na desce 

Název zna�ka k g d jednotka 
ŽB deska gc 4,625 1,35 6,244  kN/m 
Zábradlí Gz 1,00  1,35 1,35  kN 
pochozí izolace giz 0,144 1,35 0,194  kN/m 
 

3) Prom�nná 
Tab. 12 prom�nná zatížení na desce 

Název zna�ka k g d jednotka 
obslužné vozidlo         �
 - zadní náprava  Qserv2  35,000 1,35  47,250 kN 
 

 



Statické schéma: 

 
Obr. 61:statické schéma desky  

Ohybový moment a rekce: 

 
Obr. 62: Vnit�ní síly na desce 

Schéma stupn� vliv� prost�edí: 

 
Obr. 63: Stupn� vliv� prost�edí 

MSÚ: 

Návrh a posouzení horní výztuže �LK6h  v����������� 



 

Návrh profilu výztuže: ø6 mm 

 

Krytí výztuže: 

Stupe� prost�edí XC3 

Konstruk�ní t�ída S5 (životnost konstrukce 100 let, zajišt�ná kontrola kvality betonu) @!DL  @LJ! $ �@I ( 

@LJ!  �go Æ@LJ!�9  Ç  ����@LJ!�IÈ�  ���������� É@LJ!  ����� 

@!DL  �� $ ��  ����� 

 

Ú�inná výška pr��ezu d: 

C  � v @!DL v Ç�  ��� v �� v ��  ������ 

 

Minimální plocha výztuže dle konstruk�ních zásad: 

g2LJ!  �go Ê���� � j��Ljd� � �� � C  ���� � ��4��� � � � �����  �������������
������ � �� � C  ������ � � � �����  �������������  

g2LJ!  ����������� 

 

Návrh ø6 / 160 mm as = 177 mm2 

as,min = 176,436 mm2 < as = 177 mm2  

VYHOVUJE 

Posouzení: ;2  g2r jdI  ��� � ��h¨ � ������� � ��B  ���4������� 

o  ;2���r �r Ër j�I  ���4����� � � � � � ������ � ��B  ������� 

��I  ;2r %C v ��� � o'  ���4�� � %����� v ��� � �����'  ����������� �LK6�� Ih �k ���I 

������������ k ������������ 

VYHOVUJE 

Konstruk�ní zásady: 

� Omezení množství tahové výztuže: 



g2LJ!  ������������� g2LK6  ���� � g�  ���� � ���� � ���  ��������������� g2LJ!  ������������� Ì g2  �4����������� Ì g2LK6  ��������������� 

VYHOVUJE 

 

� Minimální sv�tlá vzdálenost výztuže: 

ELJ!�2(  �go Æ �3r Ç  � � �  ����C� $ ��  �� $ �  ��������� É ELK6  ���� 

E2(  ��� v �  ������ E2( a ELJ!�2( ����� a ���� 

VYHOVUJE 

� Maximální osová vzdálenost výztuže: 

ELK6�2XK92  �ÍO Î� � �  � � ���  ������������ É ������ 

E2XK92  ������ E2XK92 k ELK6�2XK92 ������ k ������ 

VYHOVUJE 

� Omezení výšky tla�ené oblasti: 

Ï  oC  ����������  ����� Ì Ï9KX  ������ $ jdI  ������ $ �������  ����� 

VYHOVUJE 

� Kotevní délka 

fbd�=�2,25��1��2� j����A�A��� =2,25�1�1� 2
1,5

=3,000 MPa 

lbd=�1��2��3��4��5�lb�rqd=1�1�1�1�1� Ç
4

.
�sd

fbd
=1� 8

4
� �������

3,000
=289,855 m� 

Návrh lbd = 300 mm 

� Minimální kotevní délka: 



N9I�LJ!  �go Æ��� � N9��bI  ��� � ��4����  ���4������� � Ç  �� � �  ����������� É N9I�LJ!  ������ 

N9I�LJ! �Ì � N9I 

������� Ì ������� 

VYHOVUJE 

 

Návrh a posouzení dolní výztuže �LK6Ð  ����������� 

 

Návrh profilu výztuže: ø6 mm 

 

Krytí výztuže: 

Stupe� prost�edí XD1 

Konstruk�ní t�ída S5 (životnost konstrukce 100 let, zajišt�ná kontrola kvality betonu) @!DL  @LJ! $ �@I ( 

@LJ!  �go Æ@LJ!�9  Ç  ����@LJ!�IÈ�  ���������� É@LJ!  ����� 

@!DL  �� $ ��  ����� 

 

Ú�inná výška pr��ezu d: 

C  � v @!DL v Ç�  ��� v �� v ��  ������ 

 

Minimální plocha výztuže dle konstruk�ních zásad: 

g2LJ!  �go Ê���� � j��Ljd� � �� � C  ���� � ��4��� � � � �����  �������������
������ � �� � C  ������ � � � �����  ��4����������  

g2LJ!  ����������� 

Návrh ø6 / 160 mm as = 177 mm2 

as,min = 161,356 mm2 < as = 177 mm2  

VYHOVUJE 



Posouzení: ;2  g2r jdI  ��� � ��h¨ � ������� � ��B  ���4������� 

o  ;2���r �r Ër j�I  ���4����� � � � � � ������ � ��B  ������� 

��I  ;2r %C v ��� � o'  ���4�� � %����� v ��� � ������'  ����������� �LK6Ð �k ���I ������������ k ������������ 

VYHOVUJE 

Konstruk�ní zásady: 

� Omezení množství tahové výztuže: g2LJ!  ������������� g2LK6  ���� � g�  ���� � ���� � ���  �������������� g2LJ!  ������������� Ì g2  ������������� Ì g2LK6  �������������� 

VYHOVUJE 

 

� Minimální sv�tlá vzdálenost výztuže: 

ELJ!�2(  �go Æ �3r Ç  � � �  ����C� $ ��  �� $ �  ��������� É ELK6  ���� 

E2(  ��� v �  ������ E2( a ELJ!�2( ����� a ���� 

VYHOVUJE 

� Maximální osová vzdálenost výztuže: 

ELK6�2XK92  �ÍO Î� � �  � � ���  ������������ É ������ 

E2XK92  ������ E2XK92 k ELK6�2XK92 ������ k ������ 

VYHOVUJE 

� Omezení výšky tla�ené oblasti: 

Ï  oC  ����������  ����� Ì Ï9KX  ������ $ jdI  ������ $ �������  ������ 
VYHOVUJE 



� Kotevní délka 

fbd�=�2,25��1��2� j����A�A��� =2,25�1�1� 2
1,5

=3,000 MPa 

lbd=�1��2��3��4��5�lb�rqd=1�1�1�1�1� Ç
4

.
�sd

fbd
=1� 8

4
� �������

3,000
=289,855 m� 

Návrh lbd = 300 mm 

� Minimální kotevní délka: 

N9I�LJ!  �go Æ��� � N9��bI  ��� � ��4����  ���4������� � Ç  �� � �  ����������� É N9I�LJ!  ������ 

N9I�LJ! �Ì � N9I 

������� Ì ������� 

VYHOVUJE 

MSP: 

Vznik trhlin 

Stanovení nap�tí v pr��ezu na po�átku užívání konstrukce namáhaného maximálním 

momentem mmax,k : 

Protože sou�initele zatížení �g = �c = 1,35, vypo�teme charakteristickou hodnotu ohybového 

jednoduše takto: 

�LK6�� �  
�LK6�I��   

���������  ������./R�R 

Pracovní sou�initel: 

O�   
q�q2  � �����  ����� 

Poloha t�žišt� ideálního pr��ezu:  ?2 � ���� � ��h¨���  ?� � �� � �� � ��������� 

 



o�  �?� � %��� � ��' $ �O %?2 � C'
?� $ �O?2

� ���������������������������ÑC�CÑNOí�Ñ�Ñ�ÒgÓ¥�C¥E�Ô�
ou � � ���w �o�  ��4������������������������������������������������������������ÑC�CÑNOí�Ñ�Ñ�ÒgÓ¥�C¥E�Ô�

 

Pr��ezové charakteristiky ideálního pr��ezu: Wd�2 � �HgO¥C�¿�¥  

H2 � �C v o�  ���������  

Wd��  � ��� � � � ��B�  ������ � ��hi��B�
H�  �o v ��� � �� � ����������

 

WJ�  � Wd�� �$ ?� � H�� $ �O %?2 � H2�' � ������ � ��hi�i�
 

Nap�tí v horních vláknech betonu: 

e��z�  ��LK6��WJ � � �ou � �������_fg�%yg�' 
e��z� k �j��L 

 

Nap�tí v dolních vláknech betonu: 

e��I�  ��LK6��WJ � � ���  �������_fg�%yNg�' 
 

Vypo�tené tahové nap�tí spl�uje dané podmínky, trhliny kolmé ke st�ednici prvku vyvozené 

ú�inkem ohybového momentu nevzniknou�
 

 

Pr�hyb 

Pr�hyb vyvolaný charakteristickou kombinací zatížení na po�átku užívání konstrukce: 



 
Obr. 64:Pr�hyb desky na po�átku užívání konstrukce 

Deformace takovýchto hodnot nep�ízniv� neovlivní �ádnou funkci ani vzhled konstrukce. 

Pr�hyb vyvolaný charakteristickou kombinací zatížení na konci životnosti konstrukce: 

Sou�initel dotvarování: 

�%y� yA' � ������ 

za p�edpokladu že: 

stá�í betonu v okamžiku vnesení zatížení t0 = 35 dní 

stá�í betonu na konci životnosti t = 36 500 dní (100 let)  

relativní vlhkost okolního prost�edí RH = 80 % 

uvažovaná tlouš	ka desky je 185 mm 

 

Ú�inný modul pružnosti betonu: 

q�� ##  q�� $ �%y� yA'  ������_fg 

Tento modul pružnosti betonu zavedu do výpo�tového modelu v programu Scia Engineer. 

 



 
Obr. 65: Pr�hyb desky na konci životnoti konstrukce 

Také deformace na konci životnosti konstrukce jsou zanedbatelné. 

Návrh výztuže v podélném sm�ru: 

Betonová deska bude vyztužena i v podélném sm�ru:  

g2��DFI�XD(K�í  ��� � �ÕIjdI  ������������
�ÕI  e��I�LK6 $ e��z�LK6� � ?�  ����� $ 4����� � �����  ����������� 

Návrh rozd�lovací výztuže: 

Ø 6 mm /175 mm  k hornímu i dolnímu povrchu desky 

g2��DFI�XD(K�í  ������� 

 

 

 

 

 

 



6.5 Sp�ažení�

Vybrala jsem si smykové spojení HBV- System, n�mecké firmy TiCom Tec. Jedná se o pásky 

z 2 mm tlustého ocelového m�ížového plechu. Pásky jsou ší�ky 90 mm, 105 mm a 120 mm. 

Dodávaná délka pásk� je 1 m. Pásky se vlepují do zá�ezu ve d�ev�ném prvku lepidly na bázi 

polyuretanu nebo epoxidové prysky�ice.  

 
Obr. 66: Smykové spojení HBV []  

Výrobce deklaruje tyto vlastnosti (vztažené na mm délky pásku smykového spojení): 

Modul prokluzu na 1 mm:   Kser�=�825-250·%dzs d0Ö '0,2�\N/mm]  
Charakteristická smyková únosnost:  �Tk = 160-8·%dzs d0Ö '0,5�\N/mm] 
  

kde: dzs je tlouš	ka mezivrstvy v mm (max. 30 mm) 

d0 je 1 mm 

 

Pro 1mm pásku smykového spojení bez mezivrstvy: 

Kser�=�825 N/RR 

T = 90�/�RR 

Tk = 160�//mm 

T� = 
°�����  ����/�RR 

 

V MSÚ p�sobí na sp�ahovací prost�edky vodorovná smyková síla od zatížení zbytkem stálého 

zatížení a davem chodc�.  

U podpory: 

m23�I = m3�I � xJWJ  ����������� 

m3�I = ����×�s"#�� $ 
F�� $ 
JF��t � ØÙ  4������./ 



 °I = ����/�RR� 
 °Iam23�I � 

VYHOVUJE�
 

Vodorovná složka zatížení chodci vytvá�í po celé délce nosníku spojité vodorovné zatížení 

0,54 N/mm, m�žeme ji zanedbat. 

 

V MSP p�sobí na sp�ahovací prost�edky vodorovná smyková síla od zatížení zbytkem stálého 

zatížení a davem chodc� a také smyková síla vyvolaná oteplením desky.  

U podpory: 

m23�� = m3�� � xJWJ $�3 � m®  ������� $ ��� � �������  ������������ 

m3�� = ����×�s"#�� $ 
F�� $ 
JF��t  �4����./ 

 °� = ����/�RR� 
 °�am23�� � 

VYHOVUJE 

 

6.6 �epový�spoj��

Nosníky lávky jsou uloženy prost�. Pevné uložení nosník� je navrženo jako �epový spoj. 

Posuvná podpora je také �epovým spojem, posun umož�uje podélný tvar otvor� v dolních 

dosedacích pleších.  

Velikost posunu je stanovena na základ� délkové zm�ny d�eva vlivem zm�ny vlhkosti: �  ������EÑ�Úr 8N��ÑEyO��C¥jÑÒ�g@¥��5  �Û���H�ÅOg�8N��ÑEyÍ�&  ����������C¼N�g�OÑEO���  

�&  � � �5 � &���  ����� 

Návrh posunutí: ± 20 mm 

 

Spoj je navržen na max. svislou reakci v podpo�e  FEd = 215,060 kN 

 

 

 



Materiálové charakteristiky: 

Spojovací plechy i �ep je z oceli S 355 

jd  ����_fg�
jÈ[  ����_fg 

Sou�initelé spolehlivosti spoje: 

�ÜA  �����Ü�  ���� 

Geometrie spoje:  

g  ������������yNr ¦N¥@����  ������������yNr ¦N¥@���@  �������������8¹N¥��¥HÍ�¦N¥@�Ô�C  �����������¦Ò¹�ÅÒ�Ú¥¦��CA  ���������¦Ò¹�ÅÒ�Ñy8ÑÒ��Ú¥¦� 

Plocha �epu 

?  ÝC��  ������������ 

Pr��ezový modul �epu 

c  ÝCB��  �����������B 

Únosnost �epu ve st�ihu: 

;(��I  ��� � ? � jÈ[�Ü�  �����������
;(r�I a ;(�ÕI�
 

VYHOVUJE 

 

 



Únosnost plechu a �epu v otla�ení: 

;9��I  ��� � y � C � jd�ÜA  �����������
;9��I a ;9�ÕI 

 

VYHOVUJE 

Únosnost �epu v ohybu 

_�I  ��� � c � jd�ÜA  ����������
_ÕI  ;ÕI� %� $ �@ $ �g'  ����������
_�I a _ÕI 

 

VYHOVUJE 

Únosnost �epu p�i kombinaci st�ihu a ohybu 

P_ÕI_�IQ
� $ |;(�ÕI;(��I}

� k ��
���4� k � 

VYHOVUJE 

 

7 Postup montáže 
1) Betonáž op�r 

2) Uložení nosník� na op�ry, montážní zajišt�ní stability nosník� proti klopení, montáž 

podporových p�í�ník�. 

3) Uložení bedn�ní, montáž vnit�ních p�í�ník�. 

4) Betonáž desky  

5) Sestavení montážní odbed�ovací lávky a odstran�ní bedn�ní 

6) Provedení uzavíracího nát�ru na spodní a bo�ní stran� desky 

7) Demontáž odbed�ovací lávky 

8) �išt�ní horního povrchu desky, lepení okapnicového plechu 



9) Pokládka vrstev pochozí izolace 

10) Montáž zábradlí 

8 Záv�r 
Cílem této práce bylo navrhnout d�ev�nou lávku. Ze t�í variant jsem si zvolila zajímavou 

sp�aženou d�evobetonovou trámovou konstrukci. Její výsledné rozm�ry, zejména celková 

stavební výška 1,585 m z ní d�lají na pohled subtilní, ovšem pevnou a stabilní konstrukci. 

Protože jsou hlavní d�ev�né nosníky zakryty betonovou deskou, d�evo nebude podléhat 

degradaci vlivem pov�trnostních vliv� a konstrukce bude mít v�tší životnost. Díky absenci 

spoj�, ve kterých u ostatních lávek dochází k defekt�m, bude mít tato konstrukce minimální 

pot�ebu oprav, samoz�ejmostí ovšem musí být pravidelné prohlídky. Výhod d�evobetonových 

lávek a most� si již povšimli v zahrani�í, kde se také takovéto mosty staví, doufám, že se brzy 

objeví i u nás.�
�����������������
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