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Předmětem bakalářské práce je návrh lávky přes řeku. Ze tří variant, které se liší 

statickým uspořádáním, byla vybrána konstrukce lávky podporovaná kabely, tzv. 

zavěšená. Jedná se o konstrukci sestávající z parabolické monolitické předpjaté 

mostovky, která je zavěšená na dva svislé pylony konického tvaru pomocí závěsů.  

Lávka je situována kolmo ke korytu řeky a její celková délka je 57,465 m. 

Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí softwaru Scia Engineer 20.0 na 

prutovém a deskovém modelu a pro ruční kontrolu některých dílčích výsledků byl 

využit program MS Excel. Návrh předpětí, posouzení mezních stavů použitelnosti a 

únosnosti, dimenzování bylo provedeno ručně podle platných norem a předpisů. 

K posouzení pylonu na kombinaci dvouosého ohybu a normálové síly byly využity 

moduly výpočetního softwaru IDEA StatiCa 9 a některé z těchto výsledků byly taktéž 

kontrolovány ručně, avšak jedná se pouze o zjednodušenou kontrolu.  

Práce neuvažuje fáze výstavby, ztráty předpětím jsou stanoveny odhadem.  

 

lávka pro pěší, zavěšená konstrukce, beton, předpětí, závěsy, monolitická 

konstrukce, výchozí stav, pylon, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti 

 

The topic of this bachelor thesis is design of a footbridge across a river. The final 

version, which has been chosen from three designs differentiating in their static 

behaviour of the structure, is a cable-stayed footbridge. The chosen option is 

designed as a parabolic monolithic prestressed deck suspended by cables 

anchored to two cone shaped pylons. The structure is situated perpendicularly to 

the riverbed and its total length is 57,465 m.  

Softwares, such as SCIA Egineer 20.0 and MS Excel, were used for the 

calculations of internal forces and modelling calculation models and its verification 

by hand. The design of the prestressing force, assessment of utility limit state and 

serviceability limit state were done by hand according to valid standards and 

regulations. Partially simplified bearing capacity assessment of the pylons was 

solved by IDEA StatiCa 9 software and some of the results were verified by hand as 

well.  

The thesis disregards stages of construction and prestress losses are 

estimated. 

  

Pedestrian footbridge, cable-stayed bridge, concrete, prestressing, hangers, 

monolithic structure, initial state, pylon, ultimate limit state, serviceability limit state  
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Cílem bakalářské práce je návrh lávky pro pěší přes koryto řeky, která však není 

konkrétněji určená, a okolní terén pro založení stavby byl zjednodušen a zvolen 

podle předpokládaného návrhu konstrukce. Tato práce je koncipována ve stylu 

zadání soutěž na výstavbu lávky, ve které lze vybrat ze tří variant, které se liší 

statickým řešením konstrukce. První variantou přemostění, variantou A, je zavěšená 

lávka o jednom poli. Varianta B je obloukový most a jako třetí varianta byla navržena 

prostě uložená deska o dvou polích.  

Z vypracovaných variant byla vybrána varianta A – zavěšená lávka, která je 

následně detailněji zpracována. Jedná se zejména o vlastní statické výpočty zajišťující 

stabilitu a použitelnost konstrukce. Součástí řešení je také získání výchozího stavu 

konstrukce, návrh předpětí, či posouzení namáhání pylonů. Pro názornější 

představu je práce doplněna o statický výpočet a výkresovou dokumentaci 

jak zvolené varianty, tak ostatních dvou lávek. 

Neméně důležitým aspektem je u takto navrhované konstrukce také její 

vzhled, na který byl kladen důraz. Snahou je získání elegantně a jednoduše vyhlížející 

stavby, která neruší ráz okolí, ba naopak jej podporuje svým tvarem. Lávka je 

zasazená nad řekou, která odděluje městskou část od přilehlého lesoparku. Cílem je 

přirozeně působící spojení obou těchto břehů, které zajistí pohodlné překonání 

řeky.  

Součástí této práce je v první řadě podrobnější pojednání o možných 

variantách, které vedou k výběru dále zpracované lávky. Samostatná geometrie 

a získání výchozího stavu, který je následně posuzován na mezní stavy, jsou součástí 

druhé části. Ve třetí fázi jde o návrh předpětí a přímé posouzení na mezní stavy 

únosnosti a použitelnosti. Zde je také zpracován zjednodušeně posudek pylonu 

na kombinaci dvouosého ohybu a normálové síly. 

Na závěr dojde ke zhodnocení práce, průběhu navrhování a uvědomění 

si přínosu tohoto projektu. 

  



 

 

Vstupním parametrem pro zpracování je osobně zvolený terén břehů řeky, která 

tvoří překážku k přemostění. Situace je uvažována s nadmořskou výškou, která je 

též zvolena pro potřeby realističnosti této práce. Projekt je umístěn do výškového 

systému B. p. v.  

 

 

 

Obr. 1: Situace terénu 

 

 

• výška okolního terénu:  328,24 m. n. m.  

• výška dna:   322,38 m. n. m.  

• výška normální hladiny: 323,50 m. n. m. 

• Q100:    324,84 m. n. m. 

 

K návrhu rozměrů lávky bylo přistupováno na základě požadavků pro volný 

a pohodlný pohyb chodců, který má být zajištěn následujícími parametry: 

 

• volná šířka lávky alespoň 3,5 m 

• průchozí prostor alespoň 2,5 m 

• preference monolitické konstrukce 

• lze uvažovat smíšený provoz cyklistů i chodců v celém rozsahu 

• preference konstrukce o jednom poli 

 

 

 

  



 

 

Práce pojednává o návrhu 3 variant řešení přemostění říčního toku. Jako první bude 

představena varianta A – zavěšená lávka pro pěší. Variantou B je oblouková lávka 

a jako třetí varianta, varianta C, je zvolená konstrukce prostě uložené desky o dvou 

polích  

 

Konstrukce je navržená jako lávka zavěšená na páru svislých pylonů pomocí závěsů. 

Uvažované rozpětí lávky je 45 000 mm. Celková délka konstrukce je 57 465 mm. 

Eleganci dodává konstrukci parabolický tvar mostovky se vzepětím 1000 mm 

uprostřed její délky.  Ta je koncipována jako monolitická předpjatá. Celková šířka 

mostovky je 5100 mm se zakruženými bočními římsami o poloměru 200 mm, které 

jsou podpořeny jak parabolickým tvarem lávky, tak kruhovým půdorysem pylonů. 

Hlavní nosná konstrukce je uložená na dvou opěrách a je rozdělena vždy párem 

závěsů a pylony na dílčí pole. Dvě krajní pole, jsou uvažována v místech uložení, 

a 6 středních polí nad říčním korytem je smyslně děleno kotvením závěsů o průměru 

52 mm v pravidelných intervalech 5625 mm. V těchto místech je mostovka 

na spodním líci vyztužena příčnými žebry, která však přecházejí přímo do říms 

a nenarušují tak pohled na lávku.  

Ve vzdálenosti 5625 mm od první opěry je žebro zavedeno skrz římsu 

do dvou pylonů nacházejících se po stranách a jejichž osová vzdálenost od osy 

mostovky je 3180 mm. Pylony, jež se tyčí do výše 14 metrů od jejich základového 

bloku, jsou kónického tvaru, který doplňuje kruhové a parabolické prvky této lávky. 

Svou výškou jsou tak dominantou celé konstrukce. Průměr pylonů je lineárně 

proměnný po celé své výšce v rozmezí od 1200 mm při patě po 600 mm v nejvyšším 

místě. Pro zjednodušení byly pylony voleny jako svislé bez odklonu od žádné 

ze svých os. Svým vzezření tvoří jakousi bránu do prostoru lesoparku, na jehož 

straně jsou situovány. V hlavě pylonů jsou kotveny závěsy vynášející hlavní nosnou 

konstrukci v osových vzdálenostech 300 mm a každý pylon je podpořen kotvícím 

závěsem na protilehlé straně, který má průměr 97 mm a je kotvený do vlastního 

bloku ve vzdálenosti 12 940 mm od osy pylonu. Pylony jsou ze statického hlediska 

uvažovány jako vetknuté konzoly do základových bloků, které jsou uloženy 

na vrtaných pilotách o průměru 600 mm. 

Podélný sklon je zajištěn vzepětím parabolického oblouku, který však 

respektuje maximální hodnotu 8 %. V místě největšího sklonu je povrch ve sklonu 

7,5 % a směrem ke středu mostovky se sklon tečny snižuje a je tak dodržen 

požadavek na pohodlné překonání. Střechovitý sklon 2 % v příčném směru zajišťuje 

odvedení vody ke krajním římsám a následný odvod podélným sklonem.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Obr. 2: Varianta A 

 



 

 

Varianta B je oblouková lávka s mezilehlou mostovkou, jejíž celková délka je 

51 870 mm s délkou přemostění 43 900 mm. Rozpětí parabolických ocelových 

oblouků je 42 240 mm a jejich vzepětí 9 700 mm. Jsou tvořeny kruhovým průřezem 

o průměru 500 mm. V půdorysu se oba nosníky rozbíhají ve tvaru V a jsou kotveny 

do samostatných základových bloků. Toto řešení nabízí mostovku stejného průřezu 

jako varianta A, je taktéž monolitická a předpjatá. Římsy jsou vyhlazeny 

do kruhového tvaru s poloměrem 200 mm a doprovázejí tak parabolický tvar 

oblouků. S příčným sklonem 2 % je voda odvedena ke krajům mostovky a průchozí 

šířkou 3 600 mm je zajištěno pohodlné překonání řeky. V místech kotvení závěsů, 

které jsou v tomto případě průměru 28 mm, je mostovka ztužena žebry.  

 

 

 
 

 

 

Obr. 3: Varianta B 



 

Varianta C: prostě uložená deska o dvou polích 

Prostě uložená deska varianty B je uložená na dvou opěrách a středním pilíři, který 

se nachází uprostřed vodoteče a rozděluje konstrukci na dvě nestejně dlouhá pole. 

Celková délka lávky je 52 485 mm a délka přemostění 44 150 mm. Osová vzdálenost 

místa uložení na první opěře od pilíře je 24 450 mm a druhá část má délku 22 000 

mm. Deska je navržena jako monolitická předepjatá hlavní nosná konstrukce. Volná 

šířka mostovky 3 600 mm splňuje požadavek na minimální vzdálenost mezi líci 

zábradlí. Její celková šířka je 4670 mm mezi hranami říms, které jsou zde navrženy 

s ostrými hranami. Výška nosného pilíře je 6615 mm, měřená od základové patky, 

jejíž vrchní hrana se nachází 1300 mm pod úrovní dna řeky. Jeho půdorysný rozměr 

je 4170 mm ve směru kolmém na osu mostovky a 1300 mm podélně se směrem 

mostovky, aby zabíral co nejmenší plochu ve směru toku řeky. Příčný střechovitý 

sklon 2 % zajišťuje odvodnění ze středu lávky ke krajním římsám, odkud je 

minimálním sklonem 0,5% voda odvedena podélně k opěře číslo 2. 

 

 

Obr. 4: Varianta C 



 

 

 

Z architektonického hlediska jsou zajímavější varianty „A“ a „C“, jedná se o varianty 

se závěsy. Prostě uložená deska je jednoduše řešená, avšak nesplňuje požadavek 

pro jednopolovou konstrukci a svým pilířem by narušovala v pohledu prostor 

pod lávkou. Jednalo by se však nejspíš o nejméně ekonomicky nákladnou stavbu, 

což by bylo pozitivem. 

Jelikož se ve všech variantách jedná o monolitickou předpjatou konstrukci, 

není tento faktor rozhodující. Sestavení by se u všech provádělo pravděpodobně 

na skruži. Varianta C se jeví jako zajímavé řešení, avšak by byl problém s přenesením 

vodorovných reakcí od obloukové konstrukce, což by bylo staticky náročnější 

a zároveň ekonomicky. 

Varianta A je jak z architektonického hlediska elegantní volbou, 

tak ze statického hlediska zajímavou konstrukcí. Závěsy kotvené do mostovky 

působí jako pružně poddajné podpory a výrazně tím snižují hodnoty ohybových 

momentů v celém poli. I přes to, že se jedná o ekonomicky náročnou stavbu, 

při které by byla potřebná pravidelná údržba závěsů, je variant A zvolena pro další 

zpracování v bakalářské práci. Splňuje všechny požadavky, které byly zadány 

pro návrh lávky.  Její tvar je ideální do uvažovaného prostředí a ideálně zde zapadne.  

  



 

 

Geometrie konstrukce zavěšené lávky byla v začátcích několikrát modifikována 

do finální podoby. Jednalo se především o tvar příčného řezu mostovky, 

aby vzhledově nekolidoval s parabolickým průběhem střednice hlavní nosné 

konstrukce a s kruhovým průřezem pylonů. Ostré tvary říms byly nahrazeny 

kruhovým zaoblením. Byly testovány i různé mocnosti pylonů a výsledná podoba 

byla použita při výpočtu výchozího stavu konstrukce.  

V programu SCIA Engineer 20.0 byl vytvořen prutový 3D model konstrukce 

pomocí 1D dílců, jimž byly přiřazeny odpovídající průřezy spolu s materiálovými 

charakteristikami. Koncept prutového modelu spočívá v nahrazení jednotlivých částí 

konstrukce jednoduchými pruty, které odpovídají střednici těchto prvků. Do modelu 

bylo potřeba zanést střednici mostovky, jejíž parabolický průběh byl aproximován 

45 jednotlivými 1 metr dlouhými pruty, jejichž bližší zanesení je popsáno v příloze 

P3 (Statický výpočet str. 9). Prutům představujícím závěsy je nadefinováno poměrné 

přetvoření, jehož hodnoty a princip použití jsou popsány v kapitole „Rozklad sil 

v závěsech a poměrné přetvoření“ v příloze P3 (Statický výpočet str. 17). Pro správné 

fungování závěsů a jejich kotvení v mostovce bylo potřeba vymodelování tuhých 

ramen, prutů, které jsou založeny na principu nekonečné tuhosti. (viz. příloha 

P3 – statický výpočet str. 9). Tato ramena odsazují kotvení závěsů od osy mostovky 

do požadované vzdálenosti a vytvářejí tak prostorový 3D model.  

Statické podepření modelu konstrukce je blíže popsaná v příloze P3 (Statický 

výpočet str. 9). 

 

Mostovka:   BETON C45/55 – XF3, XC4 

Pylon:    BETON C45/55 – XF3, XC4 

Betonářská výztuž:  B500B 

Předpínací výztuž:  Y1860 S7 - 15,3 

Závěsy:   Macalloy 520 

Bližší materiálové charakteristiky jsou popsány v příloze P3 (Statický výpočet str. 4). 

 

Důležitou součástí této práce je stanovení zatížení působící na konstrukci 

lávky. Bylo počítáno jak s vlivy stálého zatížení, které zahrnují vlastní tíhu prvků 

konstrukce, předpětí, počáteční přetvoření závěsů, tíhu zábradlí a uvažují také 

s vrstvou izolace na pochozím povrchu mostovky, tak s proměnným zatížením. 

To reprezentuje skupiny chodců nacházejících se na určitých místech konstrukce. 

Jejich poloha je popsána v příloze P3 (Statický výpočet str. 14). Vzhledem k rozsahu 

práce byl zanedbán vliv větru a teploty spolu s reologickými jevy, kterými jsou 

dotvarování a smršťování betonu.  



 

 

Jednou z nejdůležitějších částí této práce bylo nalezení výchozího stavu 

konstrukce. Jedná se o stav, při kterém dochází pod vlivem stálých složek zatížení 

k minimální, lépe nulové, deformaci mostovky a pylonu. Konstrukce je tak ve stavu, 

ve kterém „unese“ samu sebe a nedeformuje se působením tahu závěsů či tíhou 

mostovky. Principiálně se jedná o výpočet poměrného přetvoření závěsů vlivem 

působení tíhy mostovky opačným smyslem, která v závěsech vyvolává normálovou 

sílu, a tuto sílu vyrovnat nutným zkrácením závěsů. Podrobnější postup a jednotlivé 

kroky jsou popsány v příloze P3 (Statický výpočet str. 17–25). 

Jelikož se jedná o konstrukci namáhanou převážně šikmými silami od závěsů, 

je potřeba tyto síly rozložit a uvažovat také působení jejich vodorovných složek, které 

namáhají a ohýbají pylon ve vodorovném směru. Je tedy důležité vnést 

do konstrukce rovnováhu vyrovnáním vodorovných složek od závěsů nesoucích 

mostovku vodorovnými složkami kotvícího závěsů, jelikož tyto silové složky působí 

opačným směrem. Po dosažení takovéhoto stavu je pylon minimálně namáhán 

v tomto směru.  

 

Dalším důležitým krokem je následná úprava zkrácení závěsů, které nám 

zajistí přiblížení se průběhu ohybových momentů, které by odpovídalo průběhu 

ohybových momentů na spojitém nosníku. Model konstrukce se tomuto modelu dá 

přibližně přirovnat a je tedy možné tohoto stavu dosáhnout. Je však potřeba 

několika iteračních kroků, protože systém je složitější a přitažení jednoho závěsu 

vede ke zkrácení závěsů jiných. To vyvolává skoky v průběhu ohybových momentů, 

kterým se snažím vyvarovat.  

Po zajištění rovnoměrného průběhu po celé délce lze totiž dimenzovat 

všechna pole na přibližně stejný moment, který je uvažován jako největší z nich, a 

nejsou zde tudíž velké rozdíly v navrhovaných dimenzích výztuže a dochází 

k rovnoměrnému namáhání konstrukce.  

 

 

Obr. 5: Rozklad sil v závěsech 



 

 

Obr. 6: Průběh ohybových momentů před první iterační fází 

 

 

Obr. 7: Průběh ohybových momentů po první iterační fázi 

 

Pro srovnání tvaru průběhu ohybových momentů je zde uvedeno, jak by 

vypadal průběh ohybových momentů na pružných podporách, nikoliv pevných. 

 

 

Obr. 8: Průběh ohybových momentů na spojitém nosníku s pružnými podporami 

V obou případech bylo zatím uvažováno pouze se stálými složkami zatížení, 

do kterých není započítáno ještě nenavržené předpětí.  Vnesením předpětí dojde 

totiž ke stlačení mostovky a tím pádem se opět poruší rovnováha v celé konstrukci 

a je opět nutností poslední iterační fáze zkracování.  

Postup stanovení předpětí a jednotlivé iterační hodnoty jsou uvedeny 

v příloze P3 (Statický výpočet str. 26)  

 

 

Obr. 9: Průběh ohybových momentů po vnesení předpětí – finální iterace úpravy závěsů 

 



 

Takovouto úpravou bylo dosáhnuto minimální deformace pylonu 

v podélném směru ux = -0,2 mm.  

  

Obr. 10: Výsledná deformace pylonu v podélném směru 

Vzniknuvší stav lze považovat za výchozí stav, na který bylo aplikováno 

proměnné zatížení chodci lávka byla následně posouzena a dimenzována. 

 

 

Dimenzování průřezu mostovky a pylonů spolu s posouzením na mezní stavy 

únosnosti a použitelnosti je podrobně popsáno v příloze P3 (Statický výpočet).  

Nejnepříznivějším stavem pro návrh předpětí je skupina lidí nacházejících se 

na posledních 4 polích, tedy na polích nejvzdálenějších od pylonů. Jedná se o častou 

kombinaci označenou CO9. Tato kombinace je uvažována do výpočtu 

s předpokladem nastanuvšího stavu dekomprese, předpětí je tedy navrženo jako 

plné. Vnesení předpětí do modelu a jeho ekvivalentní zatížení je podrobněji popsáno 

v kapitole „Návrh předpětí mostovky“ v příloze P3 (Statický výpočet – str. 26–34).  

Kabely jsou vedeny tak, aby těžiště všech kabelů odpovídalo těžišti průřezu 

mostovky. Bylo navrženo 5 kabelů po 6 lanech předpínací výztuže Y1860 S7 – 15,3.  

 

Obr. 11: Návrh příčného uspořádání předpínací výztuže 

Kabely jsou číslovány podle zásad pořadí napínaní kabelů. 



 

Dalším krokem bylo posouzení mezního stavu použitelnosti. Kontrolovalo se, 

zda mostovka vyhoví na omezení napětí v betonu, omezení trhlin a omezení napětí 

v předpínací výztuži. Podrobnější úvahy jsou popsány v příloze P3 (Statický výpočet 

– str. 38–47). Navzdory výskytu tahových napětí v některých vláknech, kde bylo 

uvažováno s tlakovým, průřez vyhověl ve všech řezech díky dostatečné rezervě, 

která podmiňuje uvažování stavu dekomprese. S podobnou rezervou vyhověly 

v nejkritičtějších místech i řezy na posouzení vzniku trhlin. 

V mezním stavu únosnosti pro byl posuzovaný průřez uvažován jako kritický, 

což znamená, že do celkové plochy nebyla uvažována plocha předpínacích kabelů. 

Posudek byl proveden pro kombinaci ohybového momentu a jemu odpovídající 

normálové síly, které byly získány z kombinací 6.10a a 6.10b. Jelikož byla únosnost 

betonu dostatečná pro nejnepříznivější kombinaci, navržená výztuž je provedena 

podle konstrukčních zásad (návrh výztuže Ø12 po 200 mm pro horní i dolní okraj). 

Detailnější postup výpočtu je v příloze P3 (Statický výpočet str. 48 – 68) 

Posouzení smykové únosnosti bylo uvažováno na stranu bezpečnou pouze 

v krajních trámech mostovkového průřezu. Zde bylo opět výpočtem prokázáno, 

že průřez má dostatečnou únosnost ve smyku a vyhoví i bez smykové výztuže. Ta 

byla následně provedena podle konstrukčních zásad (návrh výztuže 4Ø10 – 

čtyřstřižný třmínek). 

Jelikož byl dosavadní model v programu SCIA Engineer pouze prutový, bylo 

potřeba vymodelovat 2D deskový model odpovídající idealizaci mostovky pro 

posouzení únosnosti lávky v příčném směru. Na základě tohoto modelu byla 

navržena příčná výztuž při horním i dolním povrchu mostovky (návrh výztuže Ø10 

po 200 mm). Sledovanou veličinou pro onen návrh byl dimenzační moment myD-. 

Posudek žebra byl na stranu bezpečnou uvažován pouze pro plnou obdélníkovou 

část průřezu a průměrnou výšku desky. (návrh hlavní nosné výztuže 3 ø18 mm 

a konstrukční výztuž Ø10 mm spolu s dvoustřižným třmínkem Ø10 mm). 

 

Obr. 12: Zatížený 2D deskový model 



 

 

Obr. 13: Průběh dimenzačních momentů MyD- na deskovém modelu 

Poslední částí konstrukce, která byla v této práci řešena na posouzení, je 

dvojice pylonů. Jedná se o svislé pylony, které nejsou nakloněné v žádné ze svých 

rovin. Průřezem pylonu je kruh o průměru 1 200 mm v patě pylonu, respektive 600 

mm v hlavě. Jelikož se jedná o sloupovou konstrukci, byly průřezy vyztuženy 

a namodelovány v modulu RCS programu IDEA StatiCa 9 a posouzeny na dvojici 

ohybových momentů a normálové síly. Součástí této práce není ruční ověření této 

trojkombinace. Kontrola výsledků účinků II. řádů je ručně ověřena pouze pro jeden 

moment a normálovou sílu. Hlavní nosná výztuž je dimenzována podle posudku 

v patě pylonu a vytažena po výšce až do místa stykování, kde je zredukována 

na polovinu. V hlavě pylonu nedochází totiž k takovému ohybové namáhání a jsou 

zde také kotveny závěsy. Posudek byl proveden také pro střed pylonu, kde je průměr 

průřezu 900 mm. Podrobnější postup ověření je v příloze P3 (Statický 

výpočet str. 75). 

 

Obr. 14: Vyztužení v patě pylonu 

  



 

 

Zadáním této práce bylo zkompletovat návrh několika mostních konstrukcí přes 

koryto řeky na nespecifikovaném terénu. Finální konstrukce byla vybrána ze tří 

vypracovaných variant, jimiž byla zavěšená lávka, oblouková konstrukce a prostě 

uložená mostní deska o 2 polích.  

Poměrně obecné zadání nespecifikovalo konkrétní vzhled a tvar mostní 

konstrukce, což dávalo prostor kreativitě a realizaci vlastní vize, jak by lávka mohla 

vypadat. Zkoušení různých variant průřezů, výšek, sklonů a vzepětí parabolické 

mostovky vedlo k získání konstrukce, která je poměrně elegantní a zároveň 

jednoduchá.  

Vybraná varianta zavěšené mostní lávky byla vymodelována a posouzena 

pomocí několika výpočetních programů, kterými jsou IDEAStatiCa 9, Scia Engineer 

20.0 a MS Excel. 3D model konstrukce pro následnou vizualizaci v programu 

Lumion 11 byl realizován v programu AutoCAD 2022.  

Součástí práce bylo získání výchozího stavu, což byl jeden z nejzásadnějších 

kroků pro další pokračování výpočtů, zhotovení posudků pro mezní stavy únosnosti 

a použitelnosti a následné dimenzování jednotlivých prvků.  

Je však potřeba si uvědomit, že tento projekt by bylo potřebné rozšířit o další 

kroky, kterými je například započítání zatížení větrem, zatížení teplotou, které by 

mělo poměrně značný vliv na protahování a zkracování závěsů, otázka založení 

konstrukce, dynamické účinky pohybu chodců po hlavní nosné konstrukci stavby, 

fáze výstavby a další. Z časových důvodů nebyly tyto úkony v této práci realizovány.  

 

 

 

Obr. 15: Vizualizace zavěšené lávky pro pěší 
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