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Půdorysně zakřivený předpjatý pás a  plochý 

oblouk je popsán z  hlediska architektonického 

a  konstrukčního řešení, statického a  dynamic-

kého chování. Studované konstrukce jsou tvoře-

ny betonovým pásem, který je ztužen ocelovou 

trubkou na  jejím vnitřním okraji. Vnější kabely, 

které jsou vedeny v trubce zábradlí, vyrovnávají 

účinky kroucení od  vlastní tíhy. Funkce těchto 

konstrukcí byla ověřena na  statickém modelu 

v měřítku 1:6. ❚ Curved stress ribbon and flat 

arch pedestrian bridges are described in terms 

of the architectural and structural solution, static 

and dynamic behaviour. The studied structures 

are formed by curved concrete bands that are 

stiffened by steel pipes on their inner edges. The 

external cables that are situated in the handrail 

pipe, balance the dead load torsional moment. 

The function of these structures was verified on 

a static model built in the scale 1:6.

V nedávné době bylo postaveno něko-

lik pozoruhodných půdorysně zakřive-

ných lávek pro pěší, které jsou na vnitř-

ním okraji zavěšeny na  visutých, ane-

bo závěsných kabelech. Půdorysně 

zakřivené konstrukce tvořené předpja-

tým pásem, anebo plochým obloukem 

však dosud nebyly realizovány. I když je 

zřejmé, že tyto konstrukce jsou vhod-

né jen ve speciálních případech, auto-

ři jsou přesvědčeni, že je potřeba ty-

to konstrukce studovat a  analyzovat. 

Jejich návrh totiž vychází z  pochope-

ní prostorového působení předpětí, je-

hož ověření umožní návrh řady dalších 

konstrukcí.

PŮSOBENÍ  PŮDORYSNĚ 

ZAKŘIVENÉHO PŘEDPJATÉHO 

PÁSU

U půdorysně zakřivených visutých kon-

strukcí je nutno navrhnout zavěšení, po-

případě zavěšení a vedení předpínacích 

kabelů tak, aby průřez nebyl od zatíže-

ní stálého kroucen. Jedna z možností je 

doplnit průřez zalomenými tuhými prv-

ky a zakotvit závěsy v jejich horní části. 

Geometrie kabelů se pak navrhuje tak, 

aby závěsy směřovaly do  středu krou-

cení průřezu.

Tento přístup byl zvolen při návrhu 

konstrukce z předpjatého pásu (obr. 2). 

Konstrukci pásu tvoří zakřivená beto-

nová deska doplněná o zalomené oce-

lové rámy podpírající desku (obr. 2a). 

Úhel β je dán vzepětím půdorysné-

ho oblouku v závislosti na jeho rozpětí. 

Horní části rámů jsou spojeny trubkou, 

v které je veden vnější předpínací ka-

bel zatěžující konstrukci radiálními sila-

mi (obr. 2c). Svislá složka radiálních sil 

vyrovnává zatížení stálé (obr. 2d), hori-

zontální složka vyrovnává kroutící mo-

ment a  zatěžuje konstrukci vodorov-

nými radiálními silami (obr. 2e). Proto-

že pás je vetknut do opěr, vyvolává ta-

to složka v  předpjatém pásu centric-

ký tlak. Podrobnější popis půdorysně 

zakřivených konstrukcí lze nalézt v [1].

Při řešení studijních konstrukcí, je-

jichž řešení vyšlo z  popsaného pří-

stupu, jsme zjistili, že jsme schop-

ni v kombinaci s dalším předpětím ve-

deným v  předpjatém pásu navrhnout 

konstrukci, která je od zatížení stálého 

jen tlačena a je schopná přenést návr-

hové nahodilé zatížení. Vedení kabelů 

však bylo velmi komplikované, a  pro-

to jsme se rozhodli doplnit konstrukci 

o torzně tuhý prvek. Výsledné řešení je 

zřejmé z obr. 3 a 4. 

Nosnou konstrukci tvoří ocelový ko-

morový nosník výšky 700 mm pětiúhel-

níkového průřezu, který je rámově spo-

jen se sloupky zábradlí a příčníky pod-

porujícími betonovou mostovku. V ma-

dle zábradlí jsou vedeny vnější předpí-

nací kabely zakotvené v koncové zídce 

spojené s  kotevními bloky. Bloky jsou 
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založeny na mikropilotách přenášejících 

zatížení do podloží.

Je zřejmé, že podobně lze navrhnout 

konstrukci tvořenou zakřiveným plo-

chým obloukem. Svislá složka radiál-

ní složky síly kabelu však přitěžuje ob-

louk. Z důvodu malého vzepětí oblouku 

je svislá složka několikanásobně men-

ší než vodorovná, a lze tedy plochý ob-

louk použít.

PŘEDPJATÝ PÁS A  PLOCHÝ 

OBLOUK

Přímý předpjatý pás (obr. 5a) je ob-

vykle navržen v maximálním podélném 

sklonu 8 %. Konstrukce je namáhána 

velkou tahovou silou, kterou je nutno 

přenést do podloží. Tahová síla způso-

buje, že ohybová namáhání pásu jsou 

velmi malá. Vodorovnou deformací pod-

pěr se sice zhorší provozní a  estetic-

ké kvality díla, vodorovná síla se však 

zmenší.

Navrhneme-li podobným způsobem 

přímý plochý oblouk (obr. 5b), je na-

máhání konstrukce zdánlivě podob-

né. Konstrukce je namáhána velkou 

tlakovou silou, kterou je nutno přenést 

do podpěr. Tlaková síla však způsobu-

je, že ohybové namáhání oblouku se 

podstatně zvětšuje. Proto je nutné ob-

louk ohybově ztužit.

Spojíme-li přímý předpjatý pás s  pří-

mým obloukem, získáme úspornou 

konstrukci namáhající základy jen svis-

lými silami. Ale i v tomto případě musí-

me oblouk ohybově ztužit, popřípadě 

spojit oblouk s pásem svislými, anebo 

diagonálními vzpěrami.

Poněkud jiná je situace u  půdorysně 

zakřivené konstrukce. Protože jak před-

pjatý pás, tak i plochý oblouk je nutno 

torzně ztužit, lze tuto tuhost také využít 

pro přenesení ohybu. Takto lze navrh-

nout samostatné půdorysně zakřivené 

konstrukce z předpjatého pásu, anebo 

plochého oblouku, popřípadě tyto kon-

strukce vzájemně spojit ve společných 

kotevních blocích (obr. 1).

Takto navržené konstrukce jsme po-

drobně analyzovali. Jak předpjatý pás, 

tak i plochý oblouk jsou navrženy v pů-

dorysném oblouku, který v  ose chod-

níku šířky 3 m má poloměr 30,312 m. 

Obr. 1 Předpjatý pás a plochý oblouk ❚ 

Fig. 1 Stress ribbon and flat arch

Obr. 2 Konstrukce z předpjatého pásu 

❚ Fig. 2 Stress ribbon structure

Obr. 3 Předpjatý pás ❚ Fig. 3 Stress ribbon

Obr. 4 Předpjatý pás – příčný řez ❚ 

Fig. 4 Stress ribbon – cross section

Obr. 5 Studované konstrukce: a) předpjatý 

pás, b) plochý oblouk, c) předpjatý pás a plochý 

oblouk ❚ Fig. 5 Studied structures: a) stress 

ribbon, b) flat arch, c) stress ribbon and flat arch
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Rozpětí obou spojených konstrukcí je 

45 m. 

Konstrukce byla podrobně analyzo-

vána programovým systémem AN-

SYS. Byl proveden geometricky neli-

neární výpočet, výpočet vlastních tva-

rů a  ve  smyslu postupu popsané-

ho v  [2] ověření konstrukce na  dy-

namické zatížení. První vlastní 

frekvence předpjatého pásu má veli-

kost f1 = 1,386 Hz, u plochého oblou-

ku je f1 = 1,437 Hz. Protože u  před-

pjatého pásu je maximální vypočíta-

né zrychlení amax = 0,578 m/s2 blízko 

limitnímu zrychlení alim = 0,589  m/s2, 

předpokládáme použití tlumičů vibrací.

MODEL KONSTRUKCE 

V   MĚŘÍTKU 1 : 6

Studovaná konstrukce byla ověřena ne-

jen analyticky, ale také na fyzikálním mo-

delu konstrukce postaveném v měřítku 

1:6 (rozpětí 7,5 m) (obr. 6 až 13). 

Model byl tvořen předpjatým pá-

sem a  plochým obloukem vetknutým 

do  společných kotevních bloků. Ko-

tevní bloky byly uloženy na betonových 

blocích uložených na podlaze zkušeb-

ny. Bloky byly vzájemně spojeny ocelo-

vou vzpěrou HEB 200 a předpínací ty-

čí. Při výrobě modelu byl, s  ohledem 

na snadnou výrobu, nahrazen komoro-

vý nosník pětiúhelníkového průřezu kru-

hovým průřezem. Předpjatý pás i  ob-

louk byly potom ztuženy ocelovou trub-

kou Ø168/8 mm, do které byly vevařeny 

ocelové profily tvaru písmene L. Vodo-

rovná část profilů podporovala betono-

vou mostovku, svislá část modelující 

sloupky zábradlí byla spojena trubkou, 

v které byl veden monostrand. Monost-

randy byly kotveny v kotevních blocích. 

S ohledem na modelovou podobnost 

bylo na trubku a L profily zavěšeno ba-

lastní zatížení v  podobě betonových 

Obr. 6 Vizualizace modelu ❚ Fig. 6 Visual 

representation of the model

Obr. 7 Model: a) příčný řez, b) půdorys, 

c) podélný řez ❚ Fig. 7 Model: a) cross 

section, b) plan, c) longitudinal section

Obr. 8 Osazení ocelových trubek ❚ 

Fig. 8 Erection of the steel pipes

Obr. 9 Betonáž opěr ❚ Fig. 9 Casting 

of the abutments

Obr. 10 Předpínání lan v zábradlí 

❚ Fig. 10 Tensioning of radial cables

Obr. 11 Bednění mostovek ❚ 

Fig. 11 Formwork of the deck slabs

Obr. 12 Betonáž mostovek 

❚ Fig. 12 Casting of the deck slabs

Obr. 13 Dokončená konstrukce ❚ 

Fig. 13 Completed structure

Obr. 14 Užitné zatížení na obou konstrukcích 

❚ Fig. 14 Live load on both structures

Obr. 15 Mezní zatížení ❚ Fig. 15 Ultimate 

load
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bloků a ocelových závaží. Jejich hmot-

nost byla určena tak, aby napětí v mo-

delu a  skutečné konstrukci měla stej-

nou velikost.

POSTUP VÝSTAVBY MODELU

V předstihu před zahájením prací ve zku-

šebně byla zahájena výroba ocelových 

trubek včetně zábradlí a konzol speciali-

zovanou zámečnickou firmou. Dopředu 

byla také objednána výztuž opěry, včet-

ně jejího částečného navázaní. 

Po  přesném zaměření ve  zkušeb-

ní hale byly osazeny základové bloky 

do  maltového lože a  spojeny vzpěrou 

HEB 200 a předpínací tyčí. Již naváza-

ná výztuž opěr byla umístěna do poža-

dované polohy na základové bloky pře-

kryté pryžovou gumou a došlo k dová-

zání zbylé výztuže přímo na místě. Poté 

následovala montáž ocelových trubek 

na  rektifikovatelné dočasné podpěry 

pomocí jeřábu. Po rektifikaci a kontrole 

geometrie (obr. 8) byly čelní desky oce-

lových trubek prováz ány s výztuží opěr 

pomocí závitových tyčí. Výztuž opěr by-

la dále doplněna o průchodky pro mo-

nostrand a následně byly protaženy la-

na zábradelní trubkou a průchodkami.

Po  finálním ustavení veškerých kom-

ponentů došlu k  výrobě bednění opěr 

a jejich betonáži (obr. 9). Po šesti dnech 

byly opěry odbedněny a  odstraněny 

dočasné podpěry. Za další tři dny bylo 

provedeno zavěšení balastního zatížení. 

Po  osazení veškerého balastního za-

tížení byla předepnuta lana v  zábrad-

lí (obr. 10). Napínání probíhalo z  jedné 

strany, předpětí bylo vnášeno postup-

ně v  pěti krocích. Velikost kotevní síly 

byla určena na základě požadavku ro-

vinnosti příčného řezu lávky po vybeto-

nování mostovky, se zohledněním ztrát 

předpětí.

Po napnutí lana v zábradlí byla zapo-
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Obr. 16 Časový průběh svislých deformací 

plochého oblouku při mezní zatěžovací 

zkoušce ❚ Fig. 16 The time course of 

the vertical deformation of the flat arch at the 

marginal load test

Obr. 17 Předpjatý pás – deformace trubky 

v polovině rozpětí ❚ Fig. 17 Stress ribbon 

– deformation of the steel pipe in the mid-span

Obr. 18 Plochý oblouk – deformace trubky 

v polovině rozpětí ❚ Fig. 18 Flat arch – 

deformation of the steel pipe in the mid-span

Obr. 19 Předpjatý pás – napětí v dolních 

vláknech trubky (ve vetknutí) ❚ 

Fig. 19 Stress ribbon – stresses at bottom 

fibres of the steel pipe (end fixing)

Obr. 20 Plochý oblouk – napětí v dolních 

vláknech trubky (ve vetknutí) ❚ Fig. 20 Flat 

arch – stresses at bottom fibres of the steel 

pipe (end fixing)
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čata montáž bednění mostovky (obr. 11) 

a jejího vyztužení pomocí pletiva. Z dů-

vodu menší spotřeby betonu byl pod 

mostovku na základovém bloku vložen 

tvrzený polystyren tloušťky 100 mm. 

Aby byla zajištěna funkčnost vetknutí, 

mostovka byla s opěrou provázána be-

tonářskou výztuží.

Po dokončení montáže bednění a vy-

ztužení mostovek došlo k  jejich beto-

náži (obr. 12), přičemž byl kladen důraz 

na  správnou konzistenci betonu. Mo-

stovky byly po  celou dobu ošetřování 

(sedm dnů) překryty mokrými látkami, 

které byly průběžně vlhčeny. Mostov-

ky včetně textilií byly dále překryty igeli-

tem. Následně došlo k jejich odbedně-

ní a ošetřování bylo ukončeno (obr. 13).

ZATÍŽENÍ  A   VYHODNOCENÍ 

MODELU

Působení nahodilého zatížení bylo vy-

stiženo zatížením konstrukce další zá-

těží umístěnou na  mostovku. Na  kaž-

dé lávce zvlášť byly testovány tři zatě-

žovací stavy odpovídající provoznímu 

zatížení chodci na  mostovce (zatížení 

o intenzitě 4 kN/m2) v různém rozložení 

zatížení po mostovce (na levé polovině 

ZS1-ZS2, na pravé polovině ZS3-ZS4 

a po celé délce ZS5-ZS6). 

Abychom byli schopni určit, jaký vliv 

může mít na  výsledky případné poo-

točení opěry, bylo zatížení po celé dél-

ce mostovky aplikováno i na obě lávky 

současně (ZS7 – obr. 14). Na závěr by-

la zkoušena mezní únosnost lávek při 

rovnoměrném spojitém zatížení po ce-

lé délce mostovek postupným zvyšo-

váním zatížení, a to až do vyčerpání za-

těžovacích prostředků, což odpovídalo 

zatížení cca 10 kN/m2 mostovky (ZS8 

– obr. 15). 

Zkušební zatížení bylo aplikováno 

ve formě betonových kvádrů, které by-

ly postupně pokládány jeřábem na mo-

stovku. V případě mezního zatížení by-

la dále použita betonová závaží tva-

ru válců.

Při zkoušce mezní únosnosti bylo po-

užito veškeré zatížení, které bylo pro 

tuto zkoušku připraveno. Konstrukce 

bez větších potíží odolala 2,5násobku 

normového užitného zatížení pro lávky 

(10 kN/m2). Mezní únosnost konstruk-

ce nebyla dosažena.

Záznam průběhu svislých deforma-

cí uprostřed rozpětí při mezní zkouš-

ce je na obr. 16. Téměř vodorovný prů-

běh křivek představuje fázi mezi jed-

notlivými zatěžováními, šikmý průběh 

potom znázorňuje fázi zatěžování mo-

delu. Osazování betonových kvádrů 

na  mostovku bylo prováděno střída-

vě na  plochém oblouku a  předpja-

tém pásu ve dvou fázích. Následovalo 

postupné přitěžování obou konstruk-

cí pomocí betonových válečků umístě-

ných vždy v  jedné řadě, která odpoví-

dá rovnoměrnému zatížení 1,2 kN/m2.

Jak je patrné z  obr. 17 až 20, by-

la dosažena velmi dobrá shoda me-

zi vypočtenými a naměřenými hodno-

tami. Výraznější rozdíly mezi výpočto-

vým a  zmenšeným modelem nastá-

vají až při mezním zatížení. Tyto roz-

díly lze připisovat zejména překročení 

meze kluzu u ocelové trubky, čímž do-

šlo k nárůstu přetvoření za současné-

ho poklesu napětí, tzv. zplastizování 

ocelové trubky. Tento jev nebylo mož-

né postihnout provedeným fyzikálně li-

neárním výpočtem.

ZÁVĚR

Studované konstrukce jsou schopny 

odolávat všem normovým statickým 

i dynamickým účinkům zatížení. Expe-

rimentem se podařilo ověřit jak reálnou 

proveditelnost navrženého postupu vý-

stavby mostu, tak jeho přijatelnou ode-

zvu na statické zatížení.

Modelové zkoušky jsou prováděny za podpory 

projektu Ministerstva průmyslu a obchodu 

„Impuls“ FI – IM5/128 Progresivní konstrukce 

z vysokohodnotného betonu a za podpory 

projektu 1M6840770001 MŠMT, v rámci činnosti 

výzkumného centra CIDEAS.
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DOPLNĚNÍ  AUTORA ČLÁNKU
V 6. čísle časopisu Beton TKS v roce 2011 byl 

publikován članek s názvem „Ošetrovanie čer-

stvého betónu – 5. návrh receptúry čerstvého 

betónu s  vnútornym ošetrovanim“. Jistým ko-

munikačním nedopatřením s autory byl u člán-

ku uveden jako autor pouze pan Ing.  Peter 

Briat ka. Neuvedeným, opomenutým, spoluau-

torem článku byl pan Doc.  Ing.  Peter Makýš, 

PhD, ze Stavební fakulty STU v  Bratislavě. 

Autorům i čtenářům se za chybně uvedené au-

torství článku omlouváme.
redakce

NOVÝ NEJDELŠÍ  ZAVĚŠENÝ 

MOST NA  SVĚTĚ

Začátkem letošního července vydaly zpravo-

dajské agentury zprávu, že v ruském Vladivos-

toku byl za účasti premiéra Dmitrije Medvedě-

va slavnostně otevřen nový nejdelší zavěše-

ný most na světě (viz recenze knihy na str. 95). 

Do otevření pro veřejnost, které má být 1. srp-

na, je most ve zkušebním provozu. Cesta přes 

most značně zkrátí čas dopravy z místního le-

tiště do centra města i usnadní život obyvate-

lům Ruského ostrova. Nezanedbatelným důvo-

dem stavby je i oslnění mezinárodních delega-

cí, které se v září 2012 sjedou na ostrov na su-

mmit Asijsko-pacifického hospodářského spo-

lečenství.

Most na  Ruský ostrov, který stál 33,9 mld. 

rublů (21 mld. Kč), svou délkou 1104 m překonal 

čínský most Sutchung z  roku 2008 (1088 m). 

Výškou pilířů 320,9 m se zároveň stane dru-

hým nejvyšším mostem podle výšky most-

ní konstrukce za  jihofrancouzským viaduktem 

Millau (343 m). 

(zdroj ČTK, idnes.cz a novinky.cz 2.7.2012, 
deník Metro 3.7.2012)

fotografie: Vadim Skorobogat’ko/SK MOST

MOJŽÍŠŮV MOST

Holandský svaz architektů udě-

lil titul „Stavba roku 2011“ ne-

zvyklému projektu mostu za-

kopanému do  vodního příko-

pu. Most spojuje pevnost Fort 

de Roovere, součást západob-

rabantské vodní obranné linie 

založené počátkem 17. stole-

tí, s okolím. Architekti z holand-

ského studia Ro&ad Architecten 

vymysleli pro pěší přístupovou 

cestu do  pevnosti, budovanou 

v  rámci obnovy celé památ-

ky, most zapuštěný pod úroveň 

vodní hladiny. Pro návrh mos-

tu připomínající jen úzkou rýhu 

v krajině byl údajně inspirací bi-

blický příběh Mojžíše, který pře-

vedl svůj lid při útěku z Egypta 

přes vody suchou nohou.

(zdroj Designmag.cz, 
archiveb.cz)
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