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Půdorysně zakřivené visuté a zavěšené lávky pro 

pěší jsou studovány z  hlediska jejich architek-

tonického a  konstrukčního řešení a  statického 

a  dynamického chování [1]. Funkčnost těchto 

konstrukcí je poté verifikována na  statickém 

modelu v  měřítku 1:10. Studované konstrukce 

jsou tvořeny zakřiveným betonovým pásem, 

který je ztužen ocelovou trubkou na vnitřní stra-

ně. Mosty o  rozpětí 60 m jsou vedeny v půdo-

rysném oblouku o  poloměru 32  m, který je 

na obou stranách vetknutý do kotevních bloků. 

Předpínací kabely umístěné v  zábradlí a  pod 

mostovkou vyrovnávají kroutící moment od stá-

lých zatížení. Příspěvek popisuje přípravu, prove-

dení a  vyhodnocení modelu. ❚ Curved cable 

stayed and suspension bridges are studied in 

the terms of the architectural and structural 

solution, and static and dynamic behaviour 

[1]. The function of these structures is being 

verified on a static model built in the scale 1:10. 

The studied structures are formed by curved 

concrete bands that are stiffened by steel pipes 

on their inner edges. The bridges of the span of 

60 m are in a plan curvature that have a radius of 

32 m in pathways’ axis. Both the concrete band 

and the steel pipes are fixed into the anchor 

blocks. The external cables that are situated in 

the handrail pipe balance the dead load torsion 

moment. The paper describes the preparing, 

set-up and evaluation of the prototype.

Na Ústavu betonových a zděných kon-

strukcí FAST VUT v Brně probíhá v sou-

časné době vývoj zavěšených a  visu-

tých půdorysně zakřivených štíhlých lá-

vek pro pěší. Toto téma je v  mostním 

stavitelství poměrně aktuální. Zavěše-

né a visuté konstrukce, které jsou zavě-

šené pouze na jedné straně, již tak zná-

mé nejsou a zaslouží si hlubšího poro-

zumění.

Stále častěji se projektují konstrukce, 

ať už visuté nebo zavěšené, které jsou 

zakřivené nejen v podélném směru, ale 

i v půdoryse. Mostovka může být zavě-

šena buď na obou stranách, nebo pou-

ze na  vnitřní nebo vnější straně průře-

zu. Dále může a nemusí být mostovka 

doplněna předpínacími kabely, jejichž 

trasování nám umožňuje lépe vyrovnat 

účinky stálých zatížení. Uspořádání je 

závislé na místních podmínkách, polo-

měru zakřivení a požadovaném rozpětí.

Pro lepší porozumění těmto konstruk-

cím byly analyzovány jejich dvě varian-

ty: zavěšená a visutá.

ZAVĚŠENÁ A  V ISUTÁ 

PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÁ LÁVKA

Popis konstrukcí

Konstrukce lávky je tvořená zakřive-

ným pásem z vysokopevnostního beto-

nu vyztuženým ocelovou trubkou vlože-

nou na jeho vnitřní hranu. Lávka o roz-

pětí 60  m je situována v  půdorysném 

oblouku o poloměru 32 m, přičemž vy -

plňuje přesně úhel 180°. Betonový pás 

a ocelová trubka jsou vetknuty do opěr. 

Předpětí je vedeno jednak v  zábradlí 

a  jednak pod mostovkou ve  výztuž-

ných příčnících. Zavěšená varianta láv ky 

je prostřednictvím čtrnácti závěsů zavě-

šena přímo na pylonu, visutá varianta je 

zavěšena dvanácti závěsy na  visutém 

laně. Visuté lano začíná i končí v hlavě 

pylonu. Pylon je u obou variant umístěn 

ve středu půdorysného oblouku.

V  příčném řezu byla zvolena kombi-

nace ocelové trubky a betonové des-

ky. Ocelová trubka o průměru 625 mm 

s  tloušťkou stěny 20  mm pomáhá 

převzít kroucení a  namáhání v  podél-

ném směru a  tenká deska z  vysoko-

pevnostního betonu tloušťky 150 mm 

nese příčný směr (obr.  1). V  řešení 

je uvažováno se spřažením betono-

vé desky s  ocelovou trubkou. Nos-

né sloupky zábradlí tvořené plechem 

tloušťky 60 mm jsou na  trubku přiva-

řeny po cca 3,13 m (odpovídá úhlu 6°). 

V zábradlí na vnitřním poloměru je vy-

nechán otvor pro umístění předpína-

cího kabelu. Betonová deska je v po-

délném směru podporována ocelový-

mi příčníky po stejné vzdálenosti jako 

nosné sloupky zábradlí. V příčníku tva-

ru T, jehož stojina i  příruba je tvořena 

ocelovým plechem tloušťky 20  mm, 

jsou rovněž vynechány otvory pro ve-

dení předpínacích kabelů.

Hledání výchozího tvaru

Výchozí tvar je tvar konstrukce po do-

končení výstavby, přičemž konstrukce 

je v rovnovážném stavu a její deforma-

ce od požadované geometrie je takřka 

nulová. V případě zavěšené lávky je hle-

dáno přetvoření v závěsech, které bu-

de odpovídat vodorovnému tvaru mos-

tovky. Počáteční přetvoření závěsů tvo-

řených čtyřlaným kabelem určeným pro 

závěsy (plocha 0,0006 m2, modul pruž-

nosti 195 GPa) bylo vypočteno z  roz-

kladu sil v závěsu. Poté bylo iterováno 

(měněno) přetvoření na základě normá-

lové síly z předchozího kroku až do do-

sažení vodorovného tvaru střednice 

(v našem případě s přesností ±3 mm).

Důležitým krokem při výpočtu visu-

tých konstrukcí je najít výchozí polo-

hu visutého lana. Visuté lano v našem 

případě tvoří dvanáct lan o  průmě-

ru 15  mm (0,6'', plocha jednoho lana 

150 mm2) napnutých na předpokláda-

né napětí. Za výchozí stav je považo-

ván takový stav deformace a jemu od-

povídající stav napjatosti konstrukce, 

který zaručuje rovnováhu celého sys-

tému v požadované geometrii od vlast-

ní tíhy a předpětí. Z hlediska vedení vi-

sutého lana je možné se dále rozhod-

nout mezi dvěma konstrukcemi: vnitřní 

a vnější (obr. 2 a 3).

Pro další výzkum byla vybrána varian-

ta vnitřní, která je zkoušena vůbec po-

prvé. Výchozí tvar se opět hledá iterač-

ním postupem a dá se rozdělit na výpo-

čet směru svislého a vodorovného. 

Řešení svislého směru lze převést 

na  řešení rovinného, dokonale oheb-

ného lana o jednom poli. Tato metoda 

byla již několikrát popsána, výsledkem 

jsou svislé souřadnice z, které jsou nut-

né pro výpočet ve směru vodorovném. 

Výpočet vodorovného směru je da-

leko složitější a  musel být iterován. 

Ve  vstupní geometrii visutého lana byl 

každý závěs nejdříve tvořen spojnicí vr-

cholu pylonu a bodu zavěšení na mos-

tovce. Výška nad bodem zavěšení 

byla převzata z  řešení svislého směru 

a určila tak polohu visutého lana na té-

to spojnici. Původní předpoklad, že tato 

vstupní geometrie odpovídá výchozímu 

tvaru, se ukázal jako mylný. Pro další 

analýzu byla tato geometrie uvažována 

jako první krok iterace. V  dalším pos-

tupu byly v geometrii vypočetního mo-

delu opraveny souřadnice x a  y visu-

tého lana o deformace z předchozího 

kroku. Výsledným řešením výhozího 

stavu byla konstrukce s geometrií visu-

tého kabelu s takřka nulovou deforma-

cí pro stálé složky zatížení.
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Ve  finální geometrii není však půdo-

rysný průmět závěsu kolmý na  kruž-

nici mostovky, čímž vzniká v  mostov-

ce další tečné tahové namáhání. Na-

lezení ideální křivky střednice mos-

tovky pro minimální nebo lépe nulové 

tečné namáhání bylo dalším úkolem. 

Uvedeným postupem byly analyzová-

ny další vybrané základní tvary křiv-

ky mostovky (kružnice, parabola, elip-

sa atd.). V  každé variantě byly u  jed-

notlivých závěsů porovnány odchyl-

ky jeho průmětu od  tečny ke  křivce 

mostovky a  ty byly dále vyhodnoce-

ny. Nejmenších rozptylů bylo dosaže-

no u  paraboly II.  stupně se vzepětím 

30  m. Odchylky se významně nelišily 

ani u  kruhové varianty, která byla na-

konec ponechána. Ověření zmiňova-

ných předpokladů bylo testováno na 

dřevěných modelech v měřítku 1 : 100 

(obr. 2 a 3).

Statická analýza konstrukce

Výpočetní modely a  základní static-

ká a  dynamická analýza studovaných 

konstrukcí byly řešeny v programovém 

systému ANSYS. Mostovka, ocelová 

i betonová část, byla modelována ob-

jemovými prvky SOLID45. Pro visutý 

kabel a  závěsy byl použit prutový pr-

vek LINK10 a pro ostatní prvky modelu 

(zábradlí, příčníky, kotevní plechy atd.) 

deskostěnový prvek SHELL181. 

Konstrukce byla analyzována v  os-

mi základních zatěžovacích stavech. 

Mezi uvažované zatěžovací stavy patří 

vlastní tíha, předpětí, proměnné zatíže-

ní o hodnotě 4 kN/m2 v různých modifi-

1

32
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4b
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Obr. 1 Příčný řez studovanou konstrukcí ❚ 
Fig. 1 Cross section of the studied structure

Obr. 2 Dřevěný model v měřítku 1:100 – uspořádání visutého lana 

vnitřní ❚ Fig. 2 Timber model in scale 1:100 – internal arrangement 

– semicircle curve

Obr. 3 Dřevěný model v měřítku 1:100 – uspořádání visutého lana 

vnější ❚ Fig. 3 Timber model in scale 1:100 – external arrangement 

– semicircle curve

Obr. 4 Půdorys a pohled na model ❚ Fig. 4 Plan (a) and elevation 

(b) of the model

Obr. 5 a) Rovnováha sil v příčném řezu, b) příčný řez 

mostovkou ❚ Fig. 5 a) Balancing of the forces and moments in the 

cross section, b) cross section of the deck
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kacích a rovnoměrné oteplení a ochla-

zení o 20 °C.

Betonová deska mostovky je v podél-

ném směru uvažovaná jako předpja-

tá. V desce je největší tahové namáhá-

ní v  podélném směru v  místě vetknu-

tí a  v  místech jejího zavěšení, přičemž 

normálová napětí jsou v  dovolených 

mezích. V příčném směru působí deska 

jako železobetonová. Vzniká zde tahové 

namáhání, které je dimenzovatelné be-

tonářskou výztuží. Maximální namáhání 

v  ocelové trubce, zábradlí a  příčnících 

jsou do +/- 140 MPa.

Předpínací kabely z  hlediska napja-

tosti vyhovují. Ostatní prvky konstrukce 

(příčníky, nosné části zábradlí, styční-

kové plechy atd.) byly navrhovány a po-

suzovány podle norem EN, přičemž pro 

testovaná zatížení rovněž vyhovují.

PŘÍPRAVA MODELU

Z  předchozí kapitoly vyplývá, že kon-

strukce lávky, kde je mostovka pů-

dorysně zakřivená a  zavěšená pou-

ze na vnitřním okraji, může velmi dob-

ře fungovat pro běžné zatížení působí-

cí na  lávkách jak pro prosté zavěšení, 

tak i  pro použití visutého lana ve  vari-

antě vnitřní. Teoretické poznatky je však 

vhodné experimentálně ověřit, a  pro-

to bylo přistoupeno k  přípravě proto-

typu lávky, která v sobě zahrnovala jak 

varian tu zavěšenou, tak i visutou.

Hlavním cílem zkoušek na  zmenše-

ném modelu lávek (obr. 6 a 7) bylo vy-

stihnout chování předpínacího kabe-

lu, zejména jeho tření vlivem zalomení 

v příčnících a velikost podélného před-

pětí betonové desky mostovky, dále 

chování visutého lana, jeho namáhání 

a posuny ve všech osách, chování mo-

stovky a to jak ocelové trubky, tak i be-

tonové desky. 

Modelová podobnost

Při řešení konstrukcí na modelech obec-

ně měníme geometrické rozměry sku-

tečné konstrukce i  velikost vnějších sil. 

Z hlediska funkčnosti modelu a zejmé-

na s ohledem na výhodnou pozdější in-

terpretaci naměřených výsledků byl apli-

kován postup, který vychází z přímé fy-

zikální podobnosti mezi skutečnou kon-

strukcí a  modelem. Vzhledem ke  sku-

tečnosti, že bude pro model použit 

stejný materiál jako na  skutečné kon-

strukci, odpovídá napětí na modelu na-

pětí na skutečné konstrukci. Z principů 

podobnosti dále vyplývá, že má-li být 

dosaženo stejných napětí na modelu ja-

ko na skutečné konstrukci, je nutné pro-

vést tzv. zvýšení stálého zatížení v  pří-

slušném poměru za  předpokladu za-

chování ostatních případů podobnosti.

Volba měřítka definující celkovou ve-

likost modelu závisí například na  ve-

likosti zkušební haly. Pro studova-

né konstrukce s  půdorysnými rozmě-

ry cca 64 x 64 m bylo zvoleno měřítko 

M = 10 (1 : 10), tzn. že konstrukce by-

la zmenšena 10krát oproti skutečnosti 

na modelový rozměr 6,4 x 6,4 m.

Z principů použité modelové podob-

nosti vyplývá nutnost navýšení stálých 

složek zatížení, přičemž platí, že pro 

model v  měřítku M je nutno podvě-

sit dodatečnou zátěž o velikost M – 1 

vlastní tíhy modelu. V  našem případě 

je na každém příčníku zavěšena zátěž 

o váze 75 kg, tvořená betonovým blo-

kem o rozměrech 500 x 220 x 230 mm 

(o  hmotnosti 56  kg) a  dvěma ocelo-

vými válci o  průměru 50  mm a  délce 

630 mm (hmotnost jednoho válce cca 

10,4 kg). Zátěž je vždy nutno zavěsit ta-

kovým způsobem, aby rozložení hmot 

bylo po  příčném směru rovnoměrné 

a aby nebyla zkreslena poloha těžiště 

příčného řezu mostovky.

Popis konstrukce modelu

Model lávky o  rozpětí 6  m je situo-

ván v půdorysném oblouku o polomě-

ru 3,2 m (obr. 4). Model spojuje variantu 

zavěšenou a visutou v jeden celek, při-

čemž mostovka vyplňuje úhel 360°. To-

to uspořádání umožní vyzkoušet a po-

rovnat obě varianty zároveň. Spojení 

modelů v  jeden celek prostřednictvím 

pylonu pomáhá také vyrovnávat účin-

ky protilehlé strany a zmenšit tím poža-

davky na založení modelu. 

Ocelový pylon ve  tvaru písmena 

A  stojí ve  středu kružnice tvořící mo-

stovku. Konstrukce mostovky a  pylo-

nu je umístěna na  dva opěrné bloky, 

ve  kterých jsou zakotveny předpínací 

kabely vedené v zábradlí a v mostov-

ce. Betonový pás a ocelové trubky mo-

stovky v  obou variantách jsou rovněž 

vetknuty do opěrných bloků.

Oproti předchozí studii byl příčný řez 

modelu (obr.  5b a  8) upraven s  ohle-

Obr. 6 Vizualizace modelu lávky – perspektivní pohled ❚ 
Fig. 6 Visualization of the model – perspective view

Obr. 7 Vizualizace lávky – řez visutou částí ❚ Fig. 7 Visualization of the 
model – section of the suspension structure

Obr. 8 Příčný řez mostovkou ❚ Fig. 8 Cross section of the deck slab

Obr. 9 Prvky pro spřažení betonové desky s ocelovou trubkou 
a příčníky ❚ Fig. 9 A steel wavy line welded to the pipe and shear 
members placed on the floor beams 

Obr. 10 Smontování ocelové konstrukce pylonu a mostovky ❚ 
Fig. 10 Erected steel structure

Obr. 11 Osazení závěsů a visutého lana ❚ Fig. 11 Erection of stay and 
suspension cable

Obr. 12 Bednění a výztuž kotevních bloků ❚ Fig. 12 Reinforcement 

and formwork of the anchor blocks

6

8

7
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Obr. 13 Betonáž kotevních bloků ❚ Fig. 13 Casting of the anchor 
blocks

Obr. 14 Bednění mostovky, osazení závaží a napnutí kabelů ❚ 
Fig. 14 Formwork of the deck slab, suspending of additional load and 
cable tensioning

Obr. 15 Betonáž mostovky visuté části – drátkobeton 
❚ Fig. 15 Casting of the deck slab of the suspension structure – concrete 
with steel fiber

Obr. 16 Betonáž mostovky zavěšené části – vláknobeton ❚ 
Fig. 16 Casting of the deck slab of the cable stayed structure – concrete 
with glass fiber

Obr. 17 Dokončený model osazený měřící technikou 
❚ Fig. 17 Completed structure
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dem na  nabízený sortiment materiálu 

a  možnosti betonáže. Ocelová trubka 

byla zvolena průměru 63 mm s tloušť-

kou stěny 3,6  mm, deska mostovky 

byla z  důvodu betonáže provedena 

v  tloušťce 20  mm. Spojení betonové 

desky a ocelové trubky je realizováno 

pomocí spřahovací výztuže a spřaho-

vacích prvků na příčníku (obr. 9). Spřa-

hovací výztuž tvaru vlnovky je tvoře-

na drátem průměru 4 mm. Spřahova-

cí prvky na  příčnících jsou nahrazeny 

velkoprůměrovými podložkami upev-

něnými pomocí šroubů M5/16. Šrouby 

jsou opatřeny zápustnou hlavou, aby 

nepřekážely při bednících a odbedňo-

vacích pracích.

Vyztužení tenké betonové desky 

v modelu není proveditelné běžnou be-

tonářskou výztuží, proto bylo rozhod-

nuto o  použití drátkobetonu (tab. 2) 

na  jedné polovině modelu a vláknobe-

tonu (tab. 3) na polovině druhé. U obou 

betonových směsí (tab. 1) je při návrhu 

kladen velký důraz na malé smršťování.

Na obr. 5a je zobrazeno působení sil 

v příčném řezu mostovky. Z obrázku je 

zřejmé, že tíha mostovky mezi dvěma 

závěsy včetně modelové zátěže G + Gz 

je přenášena svislou složkou síly závě-

su Vs. Moment od této dvojice svislých 

sil je vyrovnán součtem momentů vo-

dorovných sil Hi působících ke  středu 

smyku průřezu (Shear Center SC). Ty-

to momenty jsou vyvolány vodorovnou 

složkou síly v závěsu a vnějšími radiál-

ními kabely.

Postup výstavby modelu

V souladu se studovanými konstrukce-

mi byl uvažován postup výstavby obou 

lávek na  pevné skruži. Zmiňovaný po-

stup je používán zejména u  konstrukcí 

tvořených monolitickým betonem. Vý-

hodnou se v  našem případě ukázala 

kombinace ocelové nosné trubky s be-

tonovou deskou mostovky. Ocelovou 

část bylo možno předem dílensky vy-

robit, pomocí jeřábu smontovat, provi-

zorně podepřít a  poté již na  zbudova-

né ocelové konstrukci připravit bednění 

a betonáž desky mostovky. Jedním z cí-

lů experimentu bylo i ověření navrhova-

ného postupu výstavby s tím, zda a ja-

ký má vliv na konečné chování modelu. 

Postup výstavby modelu v  jednotlivých 

krocích je následující:

• vytvoření a usazení opěrných bloků,

• montáž ocelové konstrukce pylonu 

a  mostovky. Mostovka je provizorně 

podepřena ve třech bodech na každé 

polovině lávky (obr. 10),

• osazení závěsů a  visutého lana 

(obr. 11),

• vytvoření bednění krajních kotevních 

bloků (obr. 12),

• vyztužení kotevních bloků, zejména 

oblastí pod kotvami a  jejich betonáž 

(obr. 12 a 13),

• dorovnání tíhy modelu (zavěšení zá-

važí na mostovku) a bednění mostov-

ky (obr. 14),

• napnutí kabelu v zábradlí na 50 % fi-

nální síly, aktivace závěsů a  visu tého 

lana a  následná betonáž mostovky 

(obr.  15 a  16), v  této chvíli je nosná 

konstrukce již bez provizorního po-

depření,

• finální dopnutí předpínacích kabelů 

po vytvrdnutí betonu mostovky,

• osazení modelu měřící technikou 

(obr. 17), provedení zatěžovacích zkou-

šek na základní typy zatížení a prove-

dení mezní zatěžovací zkoušky.

Zatěžovací zkoušky modelu

Na  zhotoveném modelu byly nejprve 

provedeny základní zatěžovací zkouš-

ky ověřující funkčnost modelu a správ-

nost vypočtených výsledků ze static-

ké analýzy konstrukce. Pro obě láv-

ky (kaž dou polovinu modelu) byly uva-

žovány čtyři zatěžovací stavy (obr. 18). 

Spojité rovnoměrné zatížení o hodnotě 

4 kNm-2 představující zatížení lidmi bylo 

postupně umístěno na celé délce mo-

stovky, na jejím středu a na obou polo-

vinách. Rozložení zatížení na  mostov-

ce visuté lávky je přehledně zobrazeno 

na obr. 21 až 24.

Statická analýza modelu byla prove-

dena v programu ANSYS (obr. 19 a 20). 

Výpočtový model vycházel z poznatků 

předchozí provedené studie. Porovnání 

výsledků průhybů mezi měřením a vý-

počtem je vidět v tab. 4. U zavěšené va-

rianty byl měřením zjištěn největší prů-

hyb u zatěžovacího stavu Z-ZSA (zatíže-

ní po celé délce mostovky), oproti tomu 

u visuté varianty rozhodoval stav V-ZSB 

(zatížení uprostřed). V  tomto zatěžova-

cím stavu je vidět rozdíl mezi měřením 

Obr. 18 Zatěžovací stavy uvažované pro zatěžovací 

zkoušku ❚ Fig. 18 Loading for load test

Obr. 19 Výpočtový model – perspektivní pohled ❚ 

Fig. 19 Calculation model – perspective view

Obr. 20 Výpočtový model – detail mostovky 

❚ Fig. 20 Calculation model – detail of the deck slab

18

19 20



5 1

V Ě D A  A   V Ý Z K U M  ❚  S C I E N C E  A N D  R E S E A R C H

6 / 2 0 1 1  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B E T O N

Obr. 21 Zatěžovací zkouška pro visutou část – zatížení po celé délce 

❚ Fig. 21 Load test for suspension structure – loading in the whole 

structure

Obr. 22 Zatěžovací zkouška pro visutou část – zatížení uprostřed ❚ 
Fig. 22 Load test for suspension structure – loading in the middle

Obr. 23 Zatěžovací zkouška pro visutou část – zatížení vlevo ❚ 
Fig. 23 Load test for suspension structure – loading on the left side

Obr. 24 Zatěžovací zkouška pro visutou část – zatížení vpravo ❚ 
Fig. 24 Load test for suspension structure – loading on the right side

Obr. 25 Mezní zatěžovací zkouška pro zavěšenou část ❚ 
Fig. 25 Ultimate load test for cable stayed structure

Obr. 26 Mezní zatěžovací zkouška pro visutou část 

❚ Fig. 26 Ultimate load test for suspension structure

Tab. 2 Vlastnosti drátkobetonu (F) ❚ 
Tab. 2 Characteristics of SFRC 

Stáří Vlastnost Hodnota

7 dní

Objemová hmotnost [kg/m3] 2 390

Pevnost v tlaku [MPa] 66

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 7,1

14 dní

Objemová hmotnost[kg/m3] 2 404

Pevnost v tlaku [MPa] 77,6

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 7,7

15 dní Statický modul pružnosti [GPa] 31,6

28 dní

Objemová hmotnost [kg/m3] 2 395

Pevnost v tlaku [MPa] 84,8

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 7,1

Statický modul pružnosti [GPa] 34,1

Tab. 3 Vlastnosti vláknobetonu (P) ❚ Tab. 3 Characteristics of 

PFRC 

Stáří Vlastnost Hodnota

7 dní

Objemová hmotnost [kg/m3] 2 348

Pevnost v tlaku [MPa] 57,8

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 5,9

14 dní

Objemová hmotnost [kg/m3] 2 344

Pevnost v tlaku [MPa] 64,1

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 5,6

15 dní Statický modul pružnosti [GPa] 27

28 dní

Objemová hmotnost [kg/m3] 2 349

Pevnost v tlaku [MPa] 69,1

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 6,6

Statický modul pružnosti [GPa] 28,9

Tab. 1 Složení směsí ❚ Tab. 1 Mixture composition

Složka
Vláknobeton Drátkobeton

Dávka [kg] Dávka [kg]

CEM I 42,5 R Hranice 550 550

Voda celková 187 187

VC 1035 6,05 6,05

Control 40 16,5 16,5

PP vlákna 5 –

Fe vlákna – 70

0/4 mm Tovačov 832,9 827,4

4/8 mm kačírek 396,9 394,3

4/8 mm drť 399,7 397,1
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a výpočtem, kdy ve výpočtu visuté va-

rianty rovněž vycházely největší defor-

mace pro stav V-ZSA. Výsledky i přes 

to ukazují velmi dobrou shodu s výpoč-

tovým modelem.

Cílem mezní zatěžovací zkoušky bylo 

stanovit únosnost konstrukce, mecha-

nismus porušení a získat data pro pů-

sobení konstrukce v mezní stavu. Mez-

ní zkouška byla provedena pro každou 

polovinu modelu zvlášť. Zatížení by-

lo uvažováno jako 1,35násobek vlast-

ní tíhy na obou polovinách a 2,2náso-

bek užitného zatížení na zkoušené po-

lovině. Na obr. 25 je vidět mezní zatíže-

ní zavěšené části modelu, na obr. 26 vi-

suté části modelu.

Výsledky mezní zkoušky jsou zob-

razeny v  tab.  5. První řádky v  tabulce 

ukazují srovnání s výpočtem na mode-

lu bez trhlin (prvky betonové desky pře-

nášejí i  tahová napětí), zde se předpo-

kládalo, že výsledky budou oproti mě-

ření velmi rozdílné. Druhý řádek ukazuje 

výsledné hodnoty po  upřesnění výpo-

četního modelu zohledňujícího před-

pokládaný vznik trhlin (umrtvení prvků 

po překročení tahové pevnosti betonu). 

Výsledky řešení modelu s  trhlinami se 

přiblížily měření o něco lépe. 

Rozdíly mezi výpočtem bez trhlin 

a  s  trhlinami však nejsou velké, což je 

způsobeno spolupůsobením betonové 

desky s  ocelovou trubkou, která pře-

vzala veškeré namáhání po vzniku trh-

lin. Vznik trhlin byl prokázán i v průběhu 

mezní zatěžovací zkoušky v  očekáva-

ných místech. Pro vysvětlení rozdílů me-

zi měřenými a vypočtenými hodnotami 

bude nutné dále zohlednit tuhost pod-

por. Ve  výpočtovém modelu bylo mo-

delováno dokonalé vetknutí betonové 

mostovky a pylonu do opěr, které ne-

odpovídá zcela skutečnosti.

ZÁVĚR

Prezentované zavěšené a  visuté kon-

strukce přispívají k  porozumění pů-

dorysně zakřiveným štíhlým lávkám 

pro pěší. Navíc se podařilo navrhnout 

a  rea lizovat architektonicky zajímavé 

konstrukční uspořádání zavěšení mo-

stovky na  vnitřní straně příčného řezu 

lávky. Fyzikální model lávek v  měřítku 

M 1  : 10 ověřil statické chování a po-

stup výstavby modelu. Výsledky zatě-

žovacích zkoušek ukázaly velmi dob-

rou shodu mezi naměřenými hodnota-

mi a výpočtem.

Popisovaná konstrukce byla navrže-

na na  Ústavu betonových a  zděných 

konstrukcí FAST VUT v Brně ve spolu-

práci s  firmou Stráský, Hustý Partne-

ři, s. r. o., Brno. Poděkování dále pa-

tří firmě MBNS, spol. s  r. o., Interna-

tional za  vyrobení ocelové konstrukce 

mostovky a pylonu, firmě Tension Sys-

tems, s. r. o., (zastoupení společnos-

ti Macalloy Ltd.) za  zapůjčení kompo-

nent závěsů (vidličky a čepy) a za po-

skytnutí visutého lana, firmě Prostab, 

s. r. o., za konzultace při tvorbě výkre-

sové dokumentace ocelové konstruk-

ce, Ústavu kovových a dřevěných kon-

strukcí za poskytnutí Sdružených labo-

ratoří pro zkoušení nosných konstrukcí 

a Ing. Petru Daňkovi za osazení a pro-

vádění měření po celou dobu trvání ex-

perimentu.

Obě konstrukce lávek pro pěší byly vyvíjeny 
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Tab. 4 Předběžné výsledky statické zatěžovací zkoušky ❚ Tab. 4 Results of a load test

Průhyb volného konce betonové desky uprostřed rozpětí

Zatěžovací
stav

Analýza Měření Analýza – měření
PZ

[mm]
PV

[mm]
PZ

[mm]
PV

[mm]
PZ

[mm]
PV

[mm]
Z-ZSA -23,1 21,5 -27 26 -3,9 4,4
Z-ZSB -19,3 16,8 -20,6 18,9 -1,3 2,1
Z-ZSC -13,2 11,4 -13,7 12,1 -0,5 0,7
Z-ZSD -11,9 11,4 -13,9 13,8 -2 2,4
V-ZSA 16,8 -39,7 19,8 -36,8 3,1 2,9
V-ZSB 14,7 -41,7 15,2 -35,7 0,6 6
V-ZSC 9 -20,5 9,4 -17,5 0,4 3
V-ZSD 9 -23,5 9,6 -21,7 0,6 1,7
Průhyb ocelové trubky uprostřed rozpětí

Zatěžovací
stav

Analýza Měření Analýza – měření
PZ

[mm]
PV

[mm]
PZ

[mm]
PV

[mm]
PZ

[mm]
PV

[mm]
Z-ZSA -15 18,1 -20 21,6 -5 3,5
Z-ZSB -12,2 14,1 -15,2 15,7 -3 1,6
Z-ZSC -8,3 9,6 -9,8 10,1 -1,5 0,5
Z-ZSD -7,8 9,6 -10,5 11,3 -2,7 1,7
V-ZSA 14,6 -29 17,5 -26,7 2,9 2,3
V-ZSB 12,8 -30,5 13,4 -25,6 0,7 4,8
V-ZSC 7,8 -15 8,3 -12,8 0,4 2,3
V-ZSD 7,8 -16,8 8,5 -15,3 0,6 1,6

Tab. 5 Předběžné výsledky mezní zatěžovací zkoušky ❚ Tab. 5 Results of an ultimate 

load test

Průhyb volného konce betonové desky uprostřed rozpětí

Zatěžovací
stav

Analýza Měření Analýza – měření
PZ

[mm]
PV

[mm]
PZ

[mm]
PV

[mm]
PZ

[mm]
PV

[mm]
Z-MZZ bez trhlin -48,9 36,1 -82,1 67,4 -33,2 31,3
Z-MZZ s trhlinami -50,9 35,7 -82,1 67,4 -31,2 31,7
V-MZZ bez trhlin 31,3 -89,5 54,3 -115,2 23 -25,8
V-MZZ s trhlinami 30,9 -90,7 54,3 -115,2 23,4 -24,5
Průhyb ocelové trubky uprostřed rozpětí

Zatěžovací
stav

Analýza Měření Analýza – měření
PZ

[mm]
PV

[mm]
PZ

[mm]
PV

[mm]
PZ

[mm]
PV

[mm]
Z-MZZ bez trhlin -30,4 32,3 -57,3 61,5 -26,9 29,3
Z-MZZ s trhlinami -31,7 32 -57,3 61,5 -25,5 29,5
V-MZZ bez trhlin 29,4 -64,5 49 -78,3 19,6 -13,8
V-MZZ s trhlinami 29,2 -65,3 49 -78,3 19,8 -13
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