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MATEMATICKÉ ÚLOHY INSPIROVANÉ LÁVKOU PŘES VLTAVU 

HANA MAHNELOVÁ, MARTINA ŠUKOVÁ 

ABSTRAKT. Zdá se, že na základních a neodborných středních školách ve výuce 

matematiky schází propojení s technickou praxí a možná je to jeden z důvodů, proč 

klesá zájem žáků o příbuzné obory. Článek přináší ukázku několika příkladů 

vycházejících z reálné technické dokumentace stavby jednoho mostu v České 

republice. Úlohy seznamují žáky s profesionálními nákresy různých pohledů na 

stavbu a s jednoduchou odbornou terminologií. Při jejich řešení žáci rozvíjejí své 

prostorové vnímání, aplikují poznatky například z oblasti řešení pravoúhlého 

trojúhelníka, kvadratické funkce, analytické geometrie paraboly, konstrukčního 

sestrojení odchylky rovin, podobnosti trojúhelníků, aritmetické posloupnosti. 

Potřebnou technickou dokumentaci a některé užitečné informace autorky získaly 

z internetového časopisu stavebnictví, další data poskytla projektová firma. 

ÚVOD 

Technické obory a matematika se v posledních letech ve školách i v očích veřejnosti 

potýkají s nedůvěrou, menší oblibou a zájmem. Ubývá žáků a studentů, kteří si volí profese 

technického či výhradně matematického zaměření. Jednou z příčin může být nedostatečná 

informovanost o vzájemných souvislostech a potřebách technických vědních disciplín 

a matematiky, neuspokojující propojení s praxí. Často slýcháme při hodinách matematiky od 

žáků otázku „A k čemu je to, co se učíme, dobré?“. Pokud nedokáže učitel vhodně zareagovat 

a ukázat či aspoň vysvětlit podstatu aplikačního příkladu, nemůžeme očekávat, že své žáky 

pro matematiku a technické obory získá. A to je také výzva pro nás. Rozhodly jsme se hledat 

v technickém světě inspiraci a připravit několik motivujících úloh pro žáky střední školy. 

Do tohoto článku jsme vybraly obor stavebnictví, stavební praxi mostů v České republice. 

České Budějovice se mohou pochlubit více jak 140 mosty, z toho 9 vede přes Vltavu a jeden 

z nich bude hlavním hrdinou našeho matematického příběhu (obr. 1). Je mladý, krásný 

a úspěšný, byl vyhlášen vítězem prestižní soutěže Stavba roku 2007. Je užitečný, slouží jako 

lávka cyklistům a chodcům přes Vltavu z ulice E. Pittery. Stavební technik v něm jistě vidí 

sérii výpočtů, důležitých kupříkladu pro správnou volbu nosných prvků, historik si bude 

v budoucnu vážit jeho památné hodnoty, umělec obdivuje architektonické, výtvarné 

a materiálové řešení, matematik je uchvácen množstvím a rozmanitostí geometrických útvarů, 

které lze na lávce najít. A jak by mohl zapůsobit tento most na studenta střední školy při 

hodinách matematiky? K formulaci vhodné odpovědi mohou žáka motivovat následující 

příklady. 
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1. SEZNÁMENÍ 

Konstrukční řešení lávky tvoří netradičně jeden skloněný parabolický oblouk zapuštěný do 

ocelobetonové mostovky. Obloukové rozpětí je 53,2 m a vzepětí 8 m. Je tvořen ocelovou 

rourou průměru 355,6 mm; mostovka pak dvěma okrajovými ocelovými rourami průměrů 508 

a 355,6 mm, které jsou spojeny příhradou [1]. Tyto informace jsou pro nás v tuto chvíli zatím 

dostačující. Užitečné budou také tři vybrané zjednodušené výkresy stavební dokumentace 

mostu. Jedná se o podélný řez (obr. 2), příčný řez (obr. 3) a půdorys (obr. 4). 

 

OBRÁZEK 1. Lávka přes Vltavu v Českých Budějovicích 

S technickými údaji uvedenými v předcházejícím odstavci je nutné seznámit žáky před 

započetím řešení jednotlivých úloh, stejně tak, jako je naučit dobře interpretovat obrázky 

projektové dokumentace. Prvním problémem, na který narážíme, je neschopnost některých 

žáků identifikovat správný pohled na stavbu z odborného pojmenování výkresu. Tady musíme 

začít. Vysvětlit pojem řez, jež používají až při řešení polohových úloh ve stereometrii. Pak 

objasnit specifickou terminologii typu pohledu, protože pokud necháme žáky vlastními slovy 

popsat úhel pohledu na obrázku, obvykle reagují správně. V další fázi práce s odbornými 

výkresy chceme prověřit, jak rozumí číselným hodnotám uvedeným v obrázcích. Jejich 

vyjádření doplňujeme odbornými pojmy, jako např. rozpětí a vzepětí oblouku, mostovka, 

závěs, příhrada apod. Neměli bychom také opomenout měrné jednotky, ve kterých jsou data 

v dokumentaci prezentována. Poté už můžeme předložit žákům vybranou úlohu. 
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OBRÁZEK 2. Podélný řez mostu 

 

OBRÁZEK 3. Příčný řez mostu  

Za povšimnutí stojí také způsob kótování vzdáleností a průměrů kulatých částí, či 

používané technické značky. 
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OBRÁZEK 4. Půdorys mostu 

2. PŘÍKLADY 

Příklad 1. Určete sklon mostního oblouku od mostovky. Úlohu řešte početně a graficky. 

 

Početní řešení: 

Z nákresu příčného řezu zjistíme důležité údaje pro výpočet vnějšího úhlu pravoúhlého 

trojúhelníka a provedeme rozbor úlohy (obr. 5).  

 

OBRÁZEK 5. Náčrtek pro početní řešení 

Hledaný úhel φ je v pravoúhlém trojúhelníku ABC vnějším úhlem k úhlu γ, který spočítáme 

užitím goniometrické funkce tangens. 

 115
42,3

335,7
180 








 arctg  

 

Konstrukční řešení: 

Pro konstrukční zpracování bude vhodný nákres půdorysu objektu. Uvažujme mostovku jako 

rovinu (ve skutečnosti tomu tak není, je třeba, aby byla z plochy mostovky odváděna voda, 

proto je tato plocha mírně zakřivená), kterou ztotožníme s průmětnou. Druhou rovinu tvoří 

mostní oblouk. Průsečnice těchto rovin je stopa roviny oblouku, v reálu jedna z rour 
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ohraničujících mostovku. Máme za úkol sestrojit úhel mezi dvěma rovinami. Např. 

vrcholem  V paraboly vedeme spádovou přímku s, jejíž promítací rovinu (v tomto případě 

kolmou k průmětně – rovině mostovky) otočíme do průmětny (sklopíme). Hledaným sklonem 

je jeden z úhlů, které svírají spádová přímka s a její sklopený obraz (s), znázorněný 

čerchovaně. Celou situaci vidíme na obr. 6 vytvořeném v programu Geogebra. 

 

OBRÁZEK 6. Konstrukční počítačové řešení odchylky mostního oblouku 

Žákovské řešení (obr. 7) dobře demonstruje nutnou práci s měřítkem při sklápění promítací 

roviny spádové přímky. Vzdálenost vrcholu parabolického oblouku od průmětny je ve 

skutečnosti 7,335 m, v technickém nákresu odpovídá vzdálenost bodů    VP o hodnotě 

3,42 m. 

 

OBRÁZEK 7. Žákovské řešení odchylky mostního oblouku 
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Příklad 2. Najděte předpis kvadratické funkce, které odpovídá parabolický oblouk mostu. 

 

Řešení: 

Využijeme údajů z podélného řezu a křivku vhodně umístíme do souřadného systému. Jedná 

se o konkávní parabolu, jejíž polohu volíme tak, aby její osa splývala s osou y a koncové body 

oblouku ležely na ose x. Pak vrchol paraboly má souřadnice  8,0V , průsečíky grafu funkce 

s osou x    0;6,26,0;6,26 BA  , obr. 8. 

 

OBRÁZEK 8. Znázornění parabolického oblouku v souřadném systému 

Nechť kvadratická funkce má obecný předpis 0,: 2  acbxaxyf . Z konkávnosti 

paraboly plyne 0a  a protože osa paraboly je totožná s osou y, platí i 8,0  cb . Tím se 

předpis hledané funkce výrazně zjednoduší: 8: 2  axyf . Koeficient a kvadratického členu 

dopočítáme např. užitím souřadnic bodu B. 

0113,0
68917

200

56,707

8
86,260: 2  aafB

 
 

Hledaná funkce má předpis   

 

Příklad 3. a) Určete obecnou rovnici paraboly, jejíž částí je mostní oblouk. 

 b) V jaké vzdálenosti od roviny mostovky leží ohnisko této paraboly?  

Řešení: 

a) Analogicky, jako u předchozího příkladu, vycházíme z údajů vyčtených z podélného řezu 

mostu a využíváme stejného umístění paraboly do souřadného sytému (obr. 8). Takto 

umístěná parabola má vrcholovou rovnici  

 .822  ypx
 

Parametr p vypočítáme pomocí některého z bodů A, B. 

   .m22,44
400

68917

16

56,707
826,26 2  pp

 
Zjištěnou hodnotu parametru dosadíme zpět do vrcholové rovnice a po úpravě dostáváme 

obecnou rovnici kuželosečky 

.051214168917200 2  yx
 

.8
68917

200
: 2  xyf
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Jestliže by byla rovina mostního oblouku kolmá k rovině mostovky, mohli bychom pomocí 

programu Geogebra kontrolně žákům demonstrovat výslednou parabolu na podélném řezu. 

V případě našeho mostu tomu ale tak není. Proto je třeba v příčném řezu nejdříve simulovat 

otočení roviny mostní paraboly do roviny mostovky (vyznačena zeleně), obr. 9.  

 

OBRÁZEK 9. Otočení roviny mostního oblouku 

Pak už stačí si uvědomit, že při otáčení jsou body A, B hledané paraboly samodružné 

a požadovanou parabolu určují právě body A, B a Vp. Při vyznačeném kolmém pohledu na 

rovinu této paraboly (rovinu mostovky) vidíme křivku podobně, jako na obrázku 8. Známe 

hodnotu parametru p, čili poloparametr, jinak řečeno vzdálenost vrcholu paraboly od ohniska, 

respektive od řídící přímky, má hodnotu  m
p

11,22
800

68917

2
 . S využitím těchto údajů 

v Geogebře sestrojíme řídící přímku a ohnisko paraboly, které jsou potřeba k jejich 

počítačovému vykreslení. Nakonec nám program ukáže jeden z možných tvarů vyjádření 

rovnice mostní paraboly. Při nastavení dostatečně přesného zaokrouhlování výpočtů (pro náš 

případ postačí s přesností na tři desetinná místa) dostaneme ekvivalentní vyjádření k námi 

zjištěné obecné rovnici, obr. 10.  

 

OBRÁZEK 10. Kontrola správnosti zjištěné rovnice paraboly pomocí počítače 
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b) Při řešení tohoto problému je nejvhodnější využít znázornění příčného řezu. Vzhledem 

k tomu, že p  > 8 m, což je vzepětí oblouku, ohnisko F paraboly leží pod rovinou mostovky, 

obr. 11.  

 

OBRÁZEK 11. Znázornění polohy ohniska mostního oblouku 

Z podobnosti pravoúhlých trojúhelníků VPK a FQK podle věty (uu) plyne poměr 
VK

FK

VP

FQ


a platí 
VK

VPFK
FQ


 . Vzdálenost  m

800

28911
8

800

68917
8

2


p
FK . Po dosazení 

všech známých hodnot dostaneme  

 m94,12
8

335,7
800

28911





FQ . 

Ohnisko mostní paraboly leží asi 12,94 m pod mostovkou. 

 

Příklad 4. Z další technické dokumentace víme, že mostní oblouk má celkem 14 závěsů ve 

stejné vzdálenosti od sebe, přičemž první z každé strany je umístěn 7 100 mm od konce 

oblouku.  

a) Určete vzdálenost dvou sousedních závěsů. 

b) Vypočtěte délky nejdelších a nejkratších závěsů. 

Řešení: 

Jako součást náčrtku nám poslouží podélný řez lávky, umístěný do souřadného systému podle 

obr. 12. 
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OBRÁZEK 12. Ilustrační obrázek k řešení příkladu 4. 

a) Označme vzdálenost sousedních závěsů d. Při umístění 14 závěsů vzniká mezi nimi 13 

mezer, každá má délku d. Úsečky KL a SR mají stejnou délku, 7,1 m. Hledanou vzdálenost 

vypočteme z rovnice 

2,53131,72  d , 

jejíž řešení je 3d . Jednotlivé závěsy jsou od sebe vzdáleny 3 metry. 

Úlohu můžeme také řešit se žáky užitím aritmetické posloupnosti. Uvažujme vzdálenosti 

jednotlivých závěsů od bodu K jako členy aritmetické posloupnosti. Platí 

  KSdna

da

dLMKLKMa

KLa

n 







11,7

obecně,21,7

1,7

m1,7

2

1

0

 

Z podélného řezu vyčteme 1,461,72,53 KS [m], proměnná n určuje počet závěsů, 

n = 14. Pro zjištění vzdálenosti d použijeme rovnici 

1,46131,7  d  

Řešením je 3d . Vzdálenost mezi sousedními závěsy je 3 m. 

b) Jeden ze dvou nejdelších závěsů je na obrázku 11 vyznačen úsečkou DE, jeden 

z nejkratších pak úsečkou SC. Úlohu můžeme řešit opět vhodným umístěním obrázku do 

souřadného systému s využitím předpisu paraboly jako kvadratické funkce, který už jsme 

získali v příkladu 2, nebo z vyjádření její obecné rovnice z příkladu 3a). Díky zjištěné 

vzdálenosti sousedních závěsů vyjádříme souřadnice bodů    DC yDyC ;5,1,;5,19 . 

Neznámé druhé souřadnice zjistíme z vlastností fDfC  , . 

8
68917

200
: 2  xyf

 

 m701,385,19
68917

200 2 Cy  
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 m975,785,1
68917

200 2 Dy  

Vypočtené ypsilonové souřadnice jsou délkami požadovaných závěsů. Nejdelší závěsy 

měří asi 7,975 m, nejkratší 3,701 m. 

ZÁVĚR 

Uvedené čtyři příklady jsou ukázkou možnosti vhodného doplnění učebnicového učiva 

matematiky. Napomáhají důležitému procvičení probraného tématu a navíc při aplikaci 

reálného významu. Možná to bude poprvé, kdy se žáci setkají se skutečnou  projektovou 

dokumentací, ale jistě v jejich životě ne naposledy. Učitel by měl žákům vysvětlit posloupnost 

kroků a událostí, které souvisejí se vznikem nové stavby. Zdůraznit potřebu znalostí z různých 

oblastí matematiky a fyziky, aby mohl vzniknout plán budoucího stavebního projektu. Velký 

praktický význam nejen pro stavbu mostů má geometrie. Bez grafických návrhů různých 

pohledů budoucího objektu se stavební praxe neobejde. Projektová dokumentace se dnes tvoří 

pomocí specializovaných grafických programů typu CAD, užitím jednoho z nich vznikly i tři 

pohledy na lávku, které předkládáme žákům. Pokud obrázek vložíme v programu Geogebra do 

nákresny na pozadí, můžeme dobře modelovat geometrické prvky stavby a současně ověřovat 

správnost výpočtů při řešení jednotlivých příkladů.  
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