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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem a komplexním statickým posouzením dřevěné nosné 

konstrukce zastřešené lávky pro pěší. Výpočtová část práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, 

které se věnují stanovení účinků zatížení působících na konstrukci, posouzení jednotlivých prvků 

nosné konstrukce a zastřešení a dále řešení detailů spojů. Spodní část konstrukce je tvořena 

plochými obloukovými hlavními nosníky z lepeného lamelového dřeva, příčníky, podélníky 

a podmostovkovým ztužidlem. Horní část lávky se skládá z konstrukce sedlové střechy 

a doplňujících ztužidel. Příčné vazby lávky sledují tvar oblouku a k jeho střednici jsou 

uspořádány ortogonálně. V podélném směru tak tvoří radiální vějíř se společným středem. 

Statické schéma konstrukce je díky horninovému podloží v okolí lávky uvažováno jako staticky 

neurčitý systém s neposuvnými podporami. 

Klíčová slova 

lávka, oblouková konstrukce, zakřivený nosník, lepené lamelové dřevo, spoj s vnitřní ocelovou 

deskou, vrut, ČSN EN 1995-1-1, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti 

Abstract 

Master´s thesis deals with design and complex static assessment of timber roofed footbridge 

structural system. The calculation part is divided into three main chapters, that are dedicated to 

determine load impacts on structure, to particular structural and roof members assessment 

and also to design details of connections. The lower part of structure is formed by flat arched 

main beams of glued laminated timber, floor beams, stringers and under-deck bracing. The 

upper part of footbridge is formed by structure of gabled roof and additional bracings. 

Transversal frames of footbridge copy the shape of arch and they are arranged orthogonally to 

its axis. They form a radial fan with commom centre in the longitudinal direction. The static 

scheme of structure is thought as a statically undefinite system thanks to the bedrock 

surrounding the footbridge. 

Keywords 

footbridge, arched structure, curved beam, glued laminated timber, inner steel plate joint, 

screw, EC 5, ultimate limit state, serviceability limit state 
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá návrhem a komplexním statickým posouzením dřevěné nosné 

konstrukce zastřešené lávky pro pěší přes řeku Dyji. Při rozhodování o volbě typu a tvaru 

konstrukce sehrála důležitou roli dřevěná lávka přes řeku Saalach, která tvoří přirozenou hranici 

mezi rakouským Solnohradskem a německým Bavorskem. Unikátní lávka nese jméno 

Hammerauer Brücke a se svými takřka 70 m rozpětí se hrdě řadí mezi evropské nejdelší dřevěné 

mosty vůbec. Konstrukci projektovala statická kancelář Zeller a v roce 2001 vyrobila dřevařská 

společnost Schaffitzel Holzindustrie GmbH. 

V alpských zemích je tradice dřevěných staveb rozvinutější než je tomu v České republice. 

V tuzemsku se dřevěné lávky budují s menší frekvencí a překlenují spíše menší rozpětí. Proto 

vznikla myšlenka a následně snaha o vyprojektování lávky podobné té na pomezí Rakouska 

a Německa. S pronikáním hlouběji do problematiky návrhu konstrukce, se řešená lávka svým 

uspořádáním v mnoha věcech začala odlišovat od inspirativního vzoru, až nakonec vznikla 

konstrukce zcela nová a unikátní. 

Dalším krokem bylo hledání vhodné lokality, kam by fiktivní lávka zapadala svým vzhledem, ale i 

rozpětím. Požadavkem bylo, aby se délka přemostění pohybovala mezi 40 a 50 m. Svoji úlohu 

sehrálo také začlenění specifické dřevěné konstrukce do okolního terénu. Posledním kritériem 

byla blízkost mému rodnému městu Brnu. Výsledkem bylo nalezení vhodné lokality v národním 

parku Podyjí, kam se lávka svým vzhledem výborně hodí a navíc by mohla nahradit stávající 

visutou konstrukci.  
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VARIANTA 1 

VARIANTA 3 

VARIANTA 4 

VARIANTA 5 

1 VARIANTY KONSTRUKCE LÁVKY 

1.1 Varianta 1 

První variantou je rozšíření stávající lávky, jejíž nosná konstrukce je tvořena dvěma ocelovými 

visutými lany, na něž je zavěšena standardní skladba mostovkové konstrukce. Uvažovaná 

varianta počítá s rozšířením stávajícího příčného profilu, který je momentálně cca 1,3 m. Jeden 

pruh pro chodce zajišťující komfort při pohybu je přitom dán šířkou 0,75 m. Visutá konstrukce 

je velice vzdušná a nenarušuje svojí hmotou okolní přírodu. Mezi výhody patří rychlá a snadná 

montáž bez složitých zásahů do okolního terénu. Největší požadavky jsou kladeny na kvalitu 

provedení ukotvení lan. V místě lávky je však horninový podklad, čímž je tento problém 

jednoduše vyřešen. Je třeba rovněž věnovat pozornost degradaci dřeva v oblasti kotvení 

ocelových lan do příčníků. Velkou nevýhodou je subtilnost celého systému, který i při velmi 

pomalé chůzi značně kmitá a způsobuje tak nepohodu při překonávání vodoteče. Snadné 

rozkmitání lávky upoutává pozornost dětí a vandalů, kteří ji záměrným rozhoupáváním mohou 

zásadně poškodit. Při uvažování visuté konstrukce je také třeba počítat s větší vizuální délkou 

konstrukce, jež je prodloužena o krajní pole s kotvením. 

1.2 Varianta 2 

Druhou variantu tvoří oblouková konstrukce s dolní mostovkou.  Zde je opět nastíněno řešení 

s poměrně vzdušným provedením konstrukce. Největší část hmoty je soustředěna do mostovky 

a dále pak do obloukových prutů. Vzdušnost řešení je narušena nutností velkého vzepětí 

VARIANTA 2 
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nosných oblouků. Celá konstrukce se tak stává poměrně těžkopádnou a uplatnění nachází spíše 

v oblastech ekumeny či u velkých dopravních staveb. Výhodou z hlediska statického systému je 

možnost provedení samokotveného systému, který ve výsledku snižuje požadavky na provedení 

krajních opěr a uložení celé konstrukce. 

1.3 Varianta 3 

Varianta 3 se od předchozích dvou variant odlišuje významným prvkem. Její bezespornou 

výhodou pro uživatele je zastřešení prostoru lávky, které nabízí úkryt před nepřízní počasí a při 

průchodu z jednoho břehu na druhý poskytuje komfortní ochranu nejen před deštěm. 

Konstrukce se dvěma podélnými nosnými pásy je doplněna o výplet masivními diagonálami. 

Vzhled příhradové konstrukce je poměrně moderní. 

1.4 Varianta 4 

Čtvrtá varianta je opět variantou zastřešenou. Hlavním nosným prvkem je dvojice masivních 

hlavních nosníků, které slouží mimojiné jako zábradlí.  Konstrukce je provedena se sestupnými 

diagonálami, které jsou při uvážení statického fungování systému převážně tažené. Při 

provedení konstrukce ze dřeva tak vyvstává problém se zachycením značné tahové síly kolmo 

k vláknům. Řešením může být převedení tahové síly na tlakovou na spodním líci nosníků. S tím 

ale souvisí dlouhé diagonální oslabení průřezu. Nevýhodou může být členitost celé konstrukce 

s mnoha druhy prutů a tím pádem i s mnoha charakteristickými detaily přípojů. 

1.5 Varianta 5 

Varianta 5 se v mnohém podobá variantě 4, avšak zásadním rozdílem je otočení diagonál. Ty se 

z tažených stávají tlačenými, což jde s logikou použití dřeva jako hlavního konstrukčního 

materiálu. Dalším rozdílem je sklonění příčných vazeb, které místo kolmého směru ve směru 

gravitace, kopírují tvar oblouku, na který jsou kolmé. Vzniká tak radiální uspořádání příčných 

vazeb a konstrukce je rozdělena na podélné segmenty o stejných rozměrových parametrech. 

S tím souvisí stejné rozměry a opracování šikmých ploch prutů, vyskytujících se v jednotlivých 

polích. 

1.6 Vyhodnocení variant 

S ohledem na výše zmiňované klady a zápory byla pro podrobné rozpracování nosné konstrukce 

v této práci zvolena varianta poslední. Hlavními důvody byly zastřešení a příznivý usedlý vzhled 

celé lávky, která tak i přes značnou hmotu materiálu nenásilně zapadá do zalesněné oblasti 

národního parku. 
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.1 Popis lokality 

Stavba se nachází v národním parku Podyjí a leží na hranici mezi katastrálními územími obcí 

Hnanice a Podmolí. Lokalita spadá do jihovýchodního cípu parku a nachází se cca 

vzdušnou čarou od města Znojm

jižní Moravy. Řešeným územím procházejí dvě turistické stezky. Jedna vede přes lávku pod 

Šobesem ke stejnojmenné prastaré 

k stávající Lipinské lávce. Obě jmenované lávky jsou 

V srpnu 2002 byla oblast zasažena prudkou povodní, kdy došlo k poškození Lipinské lávky.

Ta musela být následně uzavřena z důvodu existujícího nebezpečí vylučujícího 

turisty. Lávka pod Šobesem byla stržena zcela. V roce 2003 se na rekonstrukci, potažmo 

výstavbě, podílela společnost S-A

  Lipinská lávka při pohledu z pravého břehu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Stavba se nachází v národním parku Podyjí a leží na hranici mezi katastrálními územími obcí 

Hnanice a Podmolí. Lokalita spadá do jihovýchodního cípu parku a nachází se cca 

vzdušnou čarou od města Znojma. Celá oblast NP Podyjí patří k vyhledávaným turistickým cílům 

jižní Moravy. Řešeným územím procházejí dvě turistické stezky. Jedna vede přes lávku pod 

prastaré vinici. Druhá pokračuje rovně po pravém b

Obě jmenované lávky jsou lávkami visutými. 

V srpnu 2002 byla oblast zasažena prudkou povodní, kdy došlo k poškození Lipinské lávky.

Ta musela být následně uzavřena z důvodu existujícího nebezpečí vylučujícího 

turisty. Lávka pod Šobesem byla stržena zcela. V roce 2003 se na rekonstrukci, potažmo 

A-S stavby spol. s r.o. 

Lipinská lávka při pohledu z pravého břehu 

Stavba se nachází v národním parku Podyjí a leží na hranici mezi katastrálními územími obcí 

Hnanice a Podmolí. Lokalita spadá do jihovýchodního cípu parku a nachází se cca 7 km 

. Celá oblast NP Podyjí patří k vyhledávaným turistickým cílům 

jižní Moravy. Řešeným územím procházejí dvě turistické stezky. Jedna vede přes lávku pod 

po pravém břehu řeky Dyje až 

V srpnu 2002 byla oblast zasažena prudkou povodní, kdy došlo k poškození Lipinské lávky. 

Ta musela být následně uzavřena z důvodu existujícího nebezpečí vylučujícího běžný provoz pro 

turisty. Lávka pod Šobesem byla stržena zcela. V roce 2003 se na rekonstrukci, potažmo 
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Dotčená lokalita je charakteristická zachovalou divokou přírodou se svérázným 

a neregulovaným růstem vegetace. Celá oblast je pokrytá souvislou zelení, a to převážně 

vzrostlými listnatými stromy. Okolní terén je poměrně kopcovitý, avšak po směru toku 

a v oblasti umístění lávky se postupně rozestupuje a před ostrým meandrem vytváří nivní 

rovinatou louku. Nadmořská výška dosahuje v úrovni břehů řeky přibližně 260 m n. m. 

  

Místopis a průběh terénu v okolí Lipinské lávky 

Lipinská lávka 

Lávka pod Šobesem 

vinice Šobes 

řeka Dyje 

státní hranice CZ/A směr toku řeky 
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Důležitým aspektem pro návrh jakékoliv nosné konstrukce jsou inženýrsko-geologické poměry 

v dané lokalitě. V případě mostní konstrukce přes řeku lze v okolí jejího koryta očekávat 

nevhodné a málo únosné zeminy. Koryto řeky a jeho nejbližší okolí je charakteristické nivními 

a písčito-hlinitými sedimenty. O pár metrů dále se však již nachází velmi únosná magmatická 

hornina. Jedná se o biotitický granit nebo též žulu. Přítomnost skalního masívu dokazuje blok 

horniny vystupující na pravém břehu na povrch. 

  

Ortofotomapa a modelovaný průběh terénu v okolí Lipinské lávky 

Geologická mapa s vyznačením přibližné polohy lávky 
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2.2 Dispoziční řešení 

Dispoziční řešení vychází částečně z geometrie stávající Lipinské lávky přes řeku Dyji. Lze 

očekávat, že její rozpětí, které mimo říčního koryta překlenuje i část přilehlého břehu, bylo 

zvoleno s ohledem na přítomnost skalní horniny pod povrchem na levém břehu. Nově navržená 

konstrukce tudíž kopíruje v podélném směru rozpětí stávající lávky a dosahuje tak mezi osami 

ložisek hodnoty 52,722 m. 

Řešená dřevěná konstrukce je tvořena dvěma hlavními nosníky, osově vzdálenými 3 m. Světlá 

šířka lávky byla navržena s ohledem na šířku pruhů pro komfortní pohyb chodců. Šířka jednoho 

pruhu je dle ČSN 73 6201 0,75 m. Hodnota světlé šířky 2,78 m tak pohodlně poskytuje prostor 

pro 3 chodce jdoucí v řadě vedle sebe, přičemž zbývá 0,265 m odstupu od hrany hlavního 

nosníku na každé straně. 

Hlavní nosníky jsou v příčném směru spojeny příčníky a ocelovým podmostovkovým ztužidlem. 

Na příčníky jsou v podélném směru uloženy podélníky a na podélníky pochozí mostovka 

z prken. Spodní konstrukce je s horninovým masívem spojena přes železobetonové bloky 

a ocelová čepová ložiska umístěná v ose hlavních nosníků. Na obou čelech konstrukce jsou 

osazeny obdélníkové ocelové portály z uzavřeného profilu. Z důvodu rozdílnosti výšek obou 

břehů řeky je na tom levostranném navržena přístupová rampa z hutněné zeminy, která zakrývá 

betonovou konstrukci opěry, přes kterou se přenáší tlaková síla z ložisek do skály. 

Konstrukce zastřešení je podporována řadou radiálně (tedy kolmo k ose oblouku) umístěných 

příčných vazeb. Ty sestávají ze sloupů a střešního příčníku. V podélném směru probíhají nad 

hlavními nosníky dvě vaznice. Tlakové působení je ze střechy přeneseno do spodní konstrukce 

diagonálními pruty. Sedlová střecha se sklonem 30° je proti ztrátě stability zajistěna 
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ve vodorovné rovině ztužidly mezi střešními příčníky a vaznicemi. Středová vrcholová vaznice 

je podporována šikmými pásky a dále svislými střešními táhly. Na vaznice jsou uloženy krokve, 

které dělí každé pole na stejně dlouhé čtvrtiny. 
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2.3 Konstrukční prvky 

2.3.1 Hlavní nosník 

Dominantním prvkem spodní části nosné konstrukce je dvojice plochých obloukových 

plnostěnných hlavních nosníků, která přenáší účinky zatížení z celé konstrukce do podpor 

tvořených čepovými ložisky. Díky horninovému podloží v uvažované lokalitě jsou hlavní nosníky 

za statického hlediska uvažovány jako staticky neurčité s oběma podporami neposuvnými. 

Tímto řešením je tak v celé konstrukci včetně prutů v části zastřešení dosaženo klenbového 

efektu převážně tlačených prutů. 

Hlavní nosníky překonávají mezi osami čepových ložisek půdorysně 52,722 m. Délka nosníků 

po střednici je potom 51,805 m. Geometrie kružnicového oblouku vychází z půdorysné základy 

o délce 52 m a poloměru oblouku v těžišti prutu 340 m. Tím vzniká mírné vzepětí konstrukce 

v polovině rozpětí s hodnotou 0,996 m. 

Osová vzdálenost hlavních nosníků je 3 m. Po délce rozpětí je prut rozdělen na 16 polí, přičemž 

vzdálenost příčných vazeb je po oblouku 3,253 m. Krajní pole hlavního nosníku jsou z důvodu 
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zachování osových vzdáleností příčných vazeb z globálního hlediska pojetí konstrukce 

a s ohledem na tloušťku profilu portálového ztužení zkrácena o 100 mm. 

Průřez je definován rozměrem 220 x 1 800 mm a materiálem z lepeného lamelového dřeva 

pevnostní třídy GL 32h. Tloušťka lamely je uvažována 40 mm. 

Z důvodu značné délky musí být vazník rozdělen na 3 díly v poměru délek po střednici 

29,10 : 41,77 : 29,10 %. Procenta dělení vycházejí z geometrie oblouku, který je na počet polí 

dělen přibližně v poměru 4,5 : 7,0 : 4,5. Montážní spoj je tvořen dvěma vnitřními ocelovými 

deskami. Deska při horním líci o rozměrech 670 x 300 x 8 mm v podélném směru 

a 198 x 280 x 10 mm ve směru příčném je s dřevěným průřezem spojena 4 svorníky 

24 x 260 mm, třídy pevnosti 8.8 a 6 kolíky 24 x 220 mm z oceli S 355 J. Deska při dolním líci 

o rozměrech 1 390 x 300 x 8 mm v podélném směru a 198 x 280 x 10 mm ve směru příčném je 

s dřevěným průřezem spojena obdobně 6 svorníky 24 x 260 mm, třídy pevnosti 8.8 a 20 kolíky 

24 x 220 mm z oceli S 355 JR. Obě ocelové desky jsou z oceli S 235. 

Uložení hlavního nosníku na čepová ložiska je provedeno dvěma rovnoběžnými vnitřními 

ocelovými deskami o rozměrech 485 x 870 x 10 mm z oceli S 235. Spoj je tvořen 12 svorníky 

a 14 kolíky stejných charakteristik, jako u montážního spoje. 

 

2.3.2 Příčník 

Rozměr průřezu z lepeného lamelového dřeva pevnostní třídy GL 24h je 300 x 380 mm. Jeho 

délka činí 2,78 m. V příčném směru kopíruje tvar oblouku a je tak součástí vějířovitého 

uspořádání všech příčných vazeb v konstrukci. Příčník je ve výpočtovém modelu uvažován jako 

prut oboustranně vetknutý do hlavních nosníků. Tomu odpovídá i skutečné provedení styčníku, 

který je tvořen ocelovou deskou z oceli S 355 o rozměrech 520 x 353 mm a tloušťce 22 mm. 

Masivnost průřezu desky vychází z požadavků kotvení podmostovkého ztužidla. Příčník je 

na ocelovou desku vystupující z průřezu hlavního nosníku podélně nasunut a zajištěn trojicí 

svorníků 16 x 420, třídy pevnosti 8.8. 
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2.3.3 Podélník 

Podélníky doplňují konstrukci mostovky lávky a slouží jako přímý podkladní prvek pro položení 

podlahy. Jejich profil je 100 x 200 mm a jsou navrženy z rostlého jehličnatého dřeva třídy 

pevnost C 24. Délka podélníku je 3,24 m. V příčném směru se nacházejí 4 podélníky s osovými 

vzdálenostmi 800 mm, přičemž vzdálenost krajního podélníku od líce hlavního nosníku 

je 140 mm. Jedná se o přímý prutový prvek kloubově uložený na příčnících, ke kterým je kotven 

přes dvojici úhelníků z oceli S 235 a tloušťky 6 mm. Spojovací prostředky v podélníku tvoří řada 

tří svorníků 12 x 240, třídy pevnosti 8.8. Kotvení k příčníku je provedeno 4 vruty 11 x 200 mm 

na každé straně. V oblasti uložení příčníku na ocelovou desku je na straně přiléhající k hlavnímu 

nosníku vrutový spoj nahrazen jedním svorníkem 16 x 420, třídy pevnosti 8.8. 

2.3.4 Podlaha 

Podlahu tvoří fošny délky 2,75 m centricky uložené vůči světlému vnitřnímu prostoru lávky mezi 

hlavními nosníky, od kterých jsou odděleny mezerou 15 mm na každé straně. V podélném 

směru činí mezera mezi fošnami 10 mm. Rozměr průřezu, definovaný rostlým dřevem třídy 

pevnosti C 24, je 200 x 40 mm. Jednotlivé fošny jsou k podélníkům kotveny vruty 9 x 160 mm 

umístěnými vždy v ose fošny i podélníku. 
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2.3.5 Podmostovkové ztužidlo 

Podmostovkové ztužidlo je navrženo z ocelového táhla z austenitické konstrukční nerezové 

oceli třídy pevnosti S 460. Průměr tyče je 28 mm se závitem M30 na obou koncích. Délka tyče 

je 3,84 m a úhel, který svírá s hlavním nosníkem je 42,73°. V krajním poli je to 45,10°. Táhla jsou 

k výše zmiňované ocelové styčníkové desce (viz příčník - 2.3.2) připojena přes koncovku 

Macalloy FA30. Ocelové pruty procházejí diagonálně mezi příčníky. Aby nedocházelo 

k významnému silovému kontaktu v místě křížení v polovině rozpětí táhel, jsou tato včetně 

styčníkových plechů střídavě výškově odsazena o 15 mm od osy příčníků. Dva v příčném směru 

protilehlé styčníkové plechy jsou tak vzájemně výškově odsazeny. 

Tahová síla ze ztužidla je zachycena kolmou ocelovou deskou o rozměrech 230 x 230 x 10 mm 

přivařenou k vodorovnému styčníkovému plechu. Tato deska převádí tahovou sílu na tlak kolmo 

k vláknům průřezu hlavního nosníku, do kterého je zapuštěna a lícuje tak s jeho vnějším 

povrchem. Podélná složka síly je přenesena smykovými zarážkami o rozměrech 

220 x 50 x 10 mm přivařenými ve druhém směru kolmo ke styčníkovému plechu. 

2.3.6 Sloup 

Díky klenbovému efektu vznikajícímu v celé konstrukci lávky fungují sloupy z hlediska funkce 

jako tahové pruty. Proto jsou tvořeny ocelovými tyčemi třídy pevnosti S 520 (výrobní řada 

Macalloy) o průměru 24 mm. Tyče procházejí po výšce skrz hlavní nosník i vaznici otovorem 

o průměru 26 mm. Kotveny jsou přes matici M24 do zapuštěných ocelových desek třídy 

pevnosti S 235 o rozměrech 220 x 340 x 8 mm, respektive 265 x 265 x 8 mm, které tahovou sílu 

převádí kontaktem na tlak do dřeva. Desky na vaznicích musí být opatřeny oválnými otvory 

pro kotvení krokví vruty. 
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Z důvodu estetického působení jsou ocelová táhla uzavřena do dřevěného profilu z lepeného 

lamelového dřeva GL 24h. Rozměr vnějšího profilu je 80 x 80 mm. Ten vychází z tloušťky lamely 

40 mm, do které je vyfrézovaný půloblouk. Proti pootočení dřevěných hranolů jsou navrženy 

ocelové kolíčky umístěné z čelních ploch průřezu. 

Délka ocelového táhla je 4,00 m a dřevěné části prutu je 1,85 m. Umístění v konstrukci opět 

vychází ze vzdáleností příčných vazeb, které kopírují tvar hlavního nosníku a rozdělují jej na 16 

stejně dlouhých polí. Pruty jsou tedy umístěny radiálně do společného středu konstrukce. 

2.3.7 Diagonála „A” 

Z důvodu umístění prutu v konstrukci, které přímo ovlivňuje celkovou estetickou stránku lávky 

a výhled z ní na řeku a do okolí, jsou diagonály navrženy ve dvou dimenzích podle působících 

vnitřních sil. Diagonála „A” je v konstrukci umístěna v prostředních 8 polích. Její rozměr 

je čtvercový 160 x 160 mm. Materiál je definovaný lepeným lamelovým dřevem pevnostní třídy 

GL 24h. Délka prutu je 3,40 m. 

Přípoj diagonály k hlavnímu nosníku i k vaznici je řešen jako čtyřstřižný kolíkový se dvěma 

vnitřními ocelovými deskami tloušťky 8 mm a třídy oceli S 235. Jejich tvar je nepravidelný dle 

umístění diagonály v konstrukci. Úhel mezi diagonálou a hlavním nosníkem je 32,74° a mezi 

diagonálou a vaznicí potom 33,19°. 

Přípoj k hlavnímu nosníku obsahuje 1 svorník 12 x 180 mm, třídy 8.8 a 3 kolíky 12 x 160 mm 

z oceli S 235 JR v části diagonály a 2 svorníky 16 x 260 mm, třídy 8.8 a 6 kolíků 16 x 220 mm 

z oceli S 355 JR v části hlavního nosníku. 

Přípoj k vaznici v části diagonály je totožný s předešlým řešením. V části vaznice je potom 

1 svorník 16 x 340 mm, třídy 8.8 a 5 kolíků 16 x 300 mm z oceli S 355 JR. 
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2.3.8 Diagonála „B” 

Diagonála „B” je v konstrukci umístěna v obou krajních 4 polích. Její rozměr je čtvercový 

220 x 220 mm. Materiál je definovaný lepeným lamelovým dřevem pevnostní třídy GL 28h. 

Délka prutu je 3,40 m, avšak v krajním poli je vlivem portálového ztužení zkrácena na 3,29 m. 

Přípoj diagonály k hlavnímu nosníku i k vaznici je řešen opět jako čtyřstřižný  kolíkový se dvěma 

vnitřími ocelovými deskami tloušťky 8 mm a třídy oceli S 235. Jejich tvar je nepravidelný dle 

umístění diagonály v konstrukci. Úhel mezi diagonálou a hlavním nosníkem je 33,22° (34,00°) 

a mezi diagonálou a vaznicí potom 33,66° (34,39°). 

Přípoj k hlavnímu nosníku obsahuje 1 svorník 12 x 240 mm, třídy 8.8 a 1 kolík 12 x 220 mm 

z oceli S 235 JR v části diagonály a 4 svorníky 20 x 260 mm, třídy 8.8 a 8 kolíků 20 x 220 mm 

z oceli S 355 JR v části hlavního nosníku. 

Přípoj k vaznici v části diagonály je totožný v části vaznice je to potom a 4 svorníky 16 x 340 mm, 

třídy 8.8 a 8 kolíků 16 x 300 mm z oceli S 355 JR. 

2.3.9 Vaznice 

Vaznice je navržena jako spojitý prutový prvek spojený se spodní nosnou konstrukcí přes 

diagonály, sloupová táhla a portálové ztužení. Její délka po střednici oblouku je 53,398 m, 

přičemž poloměr oblouku je 342,9 m. Přesah vaznice je od osy poslední příčné vazby 0,479 m 

po ose oblouku. Profil vaznice tvoří hranol 300 x 300 mm z lepeného lamelového dřeva GL 24h. 

Z důvodu značné délky musí být vaznice rozdělena na 3 díly v poměru délek po střednici 

26,21 : 47,55 : 26,21 %. Procenta dělení vycházejí z geometrie oblouku. Spoje se nacházejí 

v první čtvrtině rozpětí pátého pole od konce. Montážní spoj je tvořen vnitřní ocelovou deskou 

z oceli S 235. Rozměry desky jsou 480 x 200 x 8 v podélném směru a 268 x 180 x 10 mm 

ve směru příčném. S dřevěným průřezem je spojena 8 svorníky 16 x 340 mm, třídy pevnosti 8.8. 
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2.3.10 Vrcholová vaznice 

Vrcholová vaznice je rovněž navržena jako spojitý prutový prvek podpíraný pásky a dále spojen 

se střešním táhlem a krokvemi. Její délka po střednici oblouku je 55,278 m, přičemž poloměr 

oblouku je 343,829 m a vychází ze sklonu sedlové střechy 30°. Přesah vrcholové vaznice 

je od osy poslední příčné vazby 1,350 m po ose oblouku. Profil vrcholové vaznice tvoří hranol 

220 x 220 mm z lepeného lamelového dřeva GL 24h. 

Z důvodu značné délky musí být vrcholová vaznice rozdělena na 3 díly v poměru délek 

po střednici 26,95 : 46,08 : 26,95 %. Procenta dělení vycházejí z geometrie oblouku. Spoje 

se nacházejí v první čtvrtině rozpětí pátého pole od konce. Montážní spoj je tvořen vnitřní 

ocelovou deskou z oceli S 235. Rozměry desky jsou 230 x 140 x 8 mm v podélném směru a 

198 x 120 x 10 mm ve směru příčném. S dřevěným průřezem je spojena 4 svorníky 

12 x 240 mm, třídy pevnosti 8.8. 

V místě průchodu vaznice nad portálovým ztužením musí být vaznice oslabena zářezem 

na výšku a šířku zasahující části rámu zvětšené o 5 mm na každé straně. Kotvení je provedeno 

přes vnitřní ocelovou desku vystupující v podélném směru, a to směrem ke středu rozpětí. 

2.3.11 Krokev 

Průřez krokve tvoří obdélník 80 x 120 mm z rostlého dřeva třídy pevnosti C 24. Její délka 

je 2,887 m a úhel, který svírá s vodorovnou rovinou oblouku je 30°. Krokve jsou na vaznici 

a vrcholové vaznici uloženy kolmo tak, že spojují čtvrtiny rozpětí polí. V místech uložení 

na vaznici a na vrcholovou vaznici je provedeno osedlání na výšku jedné čtvrtiny průřezu, tedy 

na 30 mm. Kotvení je provedeno 2 vruty 9 x 200 mm. U krokví umístěných nad příčnou vazbou, 

kde jsou pásky připojovány k vrcholové vaznici je třeba oba přípoje zdvojit na 4 vruty. 
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2.3.12 Střešní příčník 

Rozměr průřezu z lepeného lamelového dřeva pevnostní třídy GL 24h je 180 x 260 mm. Jeho 

délka činí 2,684 m. V příčném směru kopíruje tvar oblouku a je tak součástí vějířovitého 

uspořádání všech příčných vazeb v konstrukci. Střešní příčník je k vaznicím připojen přes vnitřní 

ocelovou desku z oceli S 235 tvaru průřezu T tloušťky 8 mm. Rozměr do příčníku 

je 110 x 120 mm, na vaznici potom 100 x 120 mm. Spojovacími prostředky ve střešním příčníku 

jsou 2 kolíky 12 x 180 mm z oceli S 235 JR. Deska je k vaznici kotvena pomocí 4 vrutů 

11 x 150 mm. 

2.3.13 Střešní táhlo 

Díky klenbovému efektu vznikajícímu v celé konstrukci lávky fungují střešní sloupky jako táhla. 

Proto jsou tvořeny ocelovými závitovými tyčemi M10 třídy pevnosti 8.8. Tyče procházejí 

po výšce skrz střešní příčník i vrcholovou vaznici otvorem o průměru 12 mm. Kotveny jsou přes 

matici M12 do ocelových desek třídy pevnosti S 235 o rozměrech 70 x 110 x 8 mm, respektive 

85 x 85 x 8 mm, které tahovou sílu převádí na tlak do dřeva. Roznášecí deska na spodním líci 

střešního příčníku je zapuštěná. 

Délka ocelového táhla je 1,2 m. Umístění v konstrukci vychází ze vzdáleností příčných vazeb, 

které kopírují tvar hlavního nosníku a rozdělují jej na 16 shodně dlouhých polí. Pruty jsou tedy 

umístěny radiálně do společného středu konstrukce. 
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2.3.14 Střešní ztužidlo 

Ztužení ve vodorovné rovině střechy je zajištěno v každém poli čtyřmi pruty, které půdorysně 

tvoří kosodélníkový tvar. Profilem prutu je čtverec 120 x 120 mm z rostlého dřeva C 24. Délka 

každého prutu je 1,856 m. Připojení k střešnímu příčníku a k vaznici je provedeno pomocí 

vnitřní ocelové desky třídy pevnosti S 235. Se střešním příčníkem svírá prut úhel 47,55° 

a s vaznicí 42,45°. Připojení k střešnímu příčníku tvoří společný styčník pro 2 pruty střešního 

ztužidla a 1 pásek z jedné strany. Spojovací prostředky ve ztužidle tvoří 15 kolíků 8 x 120 mm 

z oceli S 235 JR. Rozměr vnitřní desky je 400 x 100 x 8. Čelní deska ve styčníku střešního příčníku 

má rozměry 600 x 315 x 8 mm, je z oceli S 235 a kotvení je provedeno přes 20 vrutů 

11 x 150 mm. Protože je šířka střešního příčníku 180 mm, jsou rozteče vrutů v protilehlé desce 

na opačné straně příčníku uspořádány zrcadlově, tak aby se jejich dříky ve dřevě míjely. 

2.3.15 Pásek 

Pásek zajišťuje ztužení zastřešení v podélném směru. Tvoří jej profil 140 x 120 mm z rostlého 

dřeva C 24. Délka prutu je 1,343 m. S vodorovnou rovinou střešního příčníku i s vrcholovou 

vaznicí svírá prut úhel 29,75°. Připojení k střešnímu příčníku je provedeno přes šikmou vnitřní 

ocelovou desku S 235, jejíž rozměry jsou v pásku max. 525 x 100 x 8 mm. Protože je mezi 

seříznutými hranami pásku a střešním příčníkem a oběma ztužidly uvažována mezera 5 mm, 

nepočítá se s přenosem tlaku kontaktem. Přípoj je tedy z hlediska počtu kolíků na obou koncích 

pásku asymetrický. Na straně střešního příčníku jej tvoří 15 kolíků 8 x 140 mm z oceli S 235 JR, 

kdežto na straně vrcholové vaznice jen 12. Tam je rozměr vnitřní desky 206 x 100 x 8 mm. Oba 

pásky jsou k vrcholové vaznici kotveny přes samostatné ocelové desky o rozměrech 

240 x 165 x 8 mm, a to 16 vruty 9 x 160 mm. 
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2.3.16 Střešní krytina 

S ohledem na okolí konstrukce a na umístění stavby v národním parku byl jako střešní krytina 

zvolen štípaný dřevěný šindel. Rozměry desky jsou 100 x 600 x 20 mm. Pro lepší ochranu před 

nepřízní klimatických vlivů je zastřešení tvořeno dvěma vrstvami tvořícími tzv. dvojité krytí. 

Šindele se ukládají na latě 50 x 40 mm přibité ke krokvím v podélném směru lávky. Osová 

vzdálenost latí je 250 mm.  

2.3.17 Portálové ztužení 

Portálové ztužení tvoří první a poslední příčnou vazbu v konstrukci lávky. Jedná se o uzavřený 

ocelový rám z oceli S 355 tvořený válcovanými profily jackel 200 x 200 x 5 mm. Výška rámu 

je osově 3,7 m a šířka 3,0 m. Kotvení rámu k hlavnímu nosníku je provedeno přes dvojici 

ocelových vnitřních desek definovaných v popisu uložení hlavního nosníku na čepová ložiska 

(viz podpory - 2.3.18). 
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2.3.18 Podpory 

Uložení konstrukce je provedeno přes dvě ocelové vnitřní desky na konci hlavního nosníku, 

které jsou připojeny ke kolmé desce v čele prutu o rozměrech 200 x 700 x 30 mm z oceli třídy 

S 355. Tento kolmý roznášecí plech nahrazuje část stěny jackelu portálového ztužení. Dále je síla 

přenesena přes střední plech čepového ložiska tloušťky 60 mm z oceli třídy pevnosti S 460 N, 

a to přes výřez na druhé straně zmiňovaného jackelu. Protilehlé boční plechy jsou ze stejného 

materiálu a mají tloušťku 30 mm. Vůle mezi nimi a středním plechem je na každé straně 2 mm. 

Spojení obou desek je zajištěno čepem z oceli S 460 N o průměru 114 mm, opatřeného na každé 

straně pojistným kroužkem a závlačkou. Průměr otvoru v pleších je 116 mm. Kotvení ložiska 

je provedeno přes patní desku o rozměrech 800 x 340 x 40 mm z oceli S 460 N zapuštěné 

do železobetonového bloku s betonem třídy pevnosti C 30/37. Připojení je zajištěno předem 

zabetonovanými kotevními závitovými tyčemi M24 třídy 8.8. 

2.4 Orientační výkaz spotřeby materiálu 

Prvek Materiál Objemová 
hmotnost 

Rozměr Plocha Délka Hmo- 
tnost 

Počet 
kusů 

Celková 
hmotnost 

 - (kg/m
3
) (mm) (m

2
) (m) (kg) - (kg) 

PRUTY 

Hlavní nosník GL 32h 430 220 x 1 800 0,3960 51,850 8 829,0 2 17 658,0 

Příčník GL 24h 380 300 x 380 0,1140 2,780 120,4 17 2 047,3 

Podélník C 24 350 100 x 200 0,0200 3,240 22,7 64 1 451,5 

Podlaha C 24 350 200 x 40 0,0080 2,750 7,7 248 1 909,6 

Podmostovkové zt. S 460 7 850 28 0,0006 3,840 18,6 32 594,0 

Sloup GL 24h 380 80 x 80 0,0064 1,850 4,5 30 135,0 

  S 520 7 850 24 0,0005 4,000 14,2 30 426,2 

Diagonála „A” GL 24h 380 160 x 160 0,0256 3,400 33,1 16 529,2 

Diagonála „B” GL 28h 410 220 x 220 0,0484 3,400 67,5 16 1 079,5 

Vaznice GL 24h 380 300 x 300 0,0900 53,398 1 826,2 2 3 652,4 

Vrcholová vaznice GL 24h 380 220 x 220 0,0484 55,278 1 016,7 1 1 016,7 

Krokev C 24 350 80 x 120 0,0096 2,887 9,7 134 1 299,8 

Střešní příčník GL 24h 380 180 x 260 0,0468 2,684 47,7 15 716,0 

Střešní táhlo ocel 7 850 10 0,0001 1,200 0,7 17 12,6 

Střešní ztužidlo C 24 350 120 x 120 0,0144 1,856 9,4 64 598,7 
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Pásek C 24 350 140 x 120 0,0168 1,343 7,9 32 252,7 

Střešní krytina dřevo 350 100 x 20 0,0020 0,600 0,4 10 000 4 200,0 

Portálové ztužení S 355 7 850 200 x 200 x 5 0,0038 13,400 403,9 2 807,9 

            CELKEM 38 387,0 

 

Prvek Materiál Hmotnost Počet kusů Celková hmotnost 

 
- (kg) - (kg) 

PLECHY 

Čepové ložisko jako celek S 460 383,2 4 1 532,8 

Uložení hlavního nosníku S 235 33,1 8 264,8 

Montážní spoj hlavního nosníku horní S 235 17,0 4 68,0 

Montážní spoj hlavního nosníku dolní S 235 30,5 4 122,0 

Montážní  spoj vaznice S 235 9,8 4 39,2 

Montážní spoj vrcholové vaznice S 235 3,9 2 7,8 

Kotvení podmostovkového ztužidla vnitřní S 355 33,6 30 1 008,0 

Kotvení podmostovkového ztužidla krajní S 355 27,9 4 111,6 

Podélník vnější S 235 0,9 64 57,6 

Podélník vnitřní S 235 0,9 192 172,8 

Diagonála „A” - hlavní nosník S 235 4,0 32 128,0 

Diagonála „A” - vaznice S 235 3,5 32 112,0 

Diagonála „B” - hlavní nosník vnitřní S 235 7,8 24 187,2 

Diagonála „B” - hlavní nosník krajní S 235 7,8 8 62,4 

Diagonála „B” - vaznice S 235 5,8 24 139,2 

Střešní příčník S 235 0,9 15 13,5 

Styčník střešního příčníku S 235 14,4 30 432,0 

Střešní ztužidlo S 235 4,8 64 307,2 

Pásek S 235 4,1 32 131,2 

Sloupové táhlo - hlavní nosník S 235 4,7 30 141,0 

Sloupové táhlo - vaznice S 235 4,4 30 132,0 

Střešní táhlo - střešní příčník S 235 0,5 17 8,5 

Střešní táhlo - vrcholová vaznice S 235 0,5 17 8,5 

    CELKEM 3 160,5 

2.5 Požadavky na materiál 

Spodní část konstrukce lávky je vystavena nepříznivému působení klimatických vlivů. Proto je 

potřeba dřevěné prvky chránit před plísněmi, ale také proti dřevokazným hmyzem a houbami. 

Účinnou dlouhodobou preventivní ochranu dřeva je možné zajistit impregnačními nátěry 

na bázi penetračních či napouštěcích olejů nebo lazur. 

U ocelových prvků je jako způsob ochrany před korozivními účinky navrženo žárové zinkování 

standardní tloušťky 5 µm. Spojovací prostředky, tedy svorníky, kolíky, vruty a podložky, jsou již 

z výroby galvanicky pozinkované. Ocelová táhla podmostovkového ztužidla jsou navržena 

z nerezové oceli. 
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2.6 Požadavky na spojovací prostředky 

Pokud není uvedeno jinak, jsou svorníky vždy z každé strany opatřeny velkoprůměrovou 

podložkou na dřevo a odpovídající maticí dle průměru závitu. Otvory pro svorníky ve dřevě mají 

mít průměr maximálně o 1 mm větší než samotný svorník. Pod hlavou a maticí se mají používat 

podložky s plnou styčnou plochou o délce strany nebo průměru alespoň 3 d a tloušťce min. 

0,3 d. Svorníky mají být ve viditelných částech konstrukce osazeny tak, aby na pohledové straně 

(příčně směrem dovnitř lávky) byla hlava svorníku. Tzn. aby byly svorníky instalovány z prostoru 

lávky směrem ven, kde se na vnější straně našroubuje matice. Otvory pro kolíky nesmí být větší 

než samotný kolík. Před instalací vrutů je požadováno předvrtání vodicích otvorů průměrem cca 

70 % dříku. Otvory v ocelových deskách jsou zpravidla voleny o 1 až 2 mm větší než průměr 

spojovacího prostředku. 

2.7 Ostatní požadavky 

Vzhledem k umístění lávky v odlehlém zákoutí národního parku nebylo ve statickém výpočtu 

uvažováno zatížení od servisních vozidel. Přesto je potřeba před oba vstupy na lávku umístit 

technická zařízení, znemožňující vjezd vozidel na lávku. Příkladem takového opatření je např. 

ocelová trubka umístěná v ose komunikace před vstupem na mostovku. 

2.8 Montáž konstrukce 

Nejdelším dílcem konstrukce je střední část hlavního nosníku, jehož délka činí po střednici 

26,026 m (půdorysně 26,020 m). Obdobné délky je s 25,491 m vrcholová vaznice a s 25,423 m 

vaznice. Pro dopravu do regionu stavby se vzhledem k rozměrům prutů jeví jako nejideálnější 

způsob cesta po železnici. Samotná přeprava dílců až na finální místo určení je totiž s ohledem 

na velmi omezený přístup komplikovaná. Na místo stavby by materiál musel být z nejbližší 

silnice stejně přemístěn vzdušnou cestou. Proto se počítá s přemístěním z nejbližší železniční 

stanice za pomoci vrtulníku, tzv. létajícícho jeřábu Mi-26 s nosností do 20 t. 

Po dopravení všech prutů na místo montáže se do koryta řeky smontují dočasné pilíře 

železničních mostů, na které se pomocí jeřábu postupně uloží krajní části spodní konstrukce 

lávky. Tyto části budou již na břehu smontovány do bloku obsahujícího obě části hlavních 

nosníků, příčníky, podélníky, podmostovková ztužidla a portálová ztužení. Dále se připojí střední 

část spodní nosné konstrukce, která bude ve stejné fázi smontování, jako krajní části. Všechny 

tři dílce se spojí čtyřmi montážními spoji a tento celek se spustí mezi plechy protidílů čepových 

ložisek, přikotvených k železobetonovým opěrám. Po dosažení projektované polohy konstrukce 

se mezi plechy vloží čepy a zajistí se pojistnými kroužky a závlačkami. 

Další postup montáže zahrnuje pokládku podlahy a práci na konstrukci zastřešení. Provede se 

osazení vaznic na sloupy a podélná vazba se doplní o diagonály. Mezitím se rozeberou dočasné 

podpory v řece. Vaznice se příčně spojí střešními příčníky a střešními ztužidly. Do sloupů se 

osadí tahové tyče se závity. V předposledním kroku se namontují pásky, jeřábem se osadí 

vrcholová vaznice a instalují se střešní táhla. K dokončení konstrukce zastřešení zbývá osadit 

krokve, ke kterým se přibijí latě. Na latě se následně ve dvou vrstvách přibijí šindele. 
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2.9 Softwarový výpočet 

Pro provedení globální analýzy konstrukce byl vytvořen prostorový prutový model za užití 

softwaru Dlubal RSTAB 8.03. Model byl vytvořen v souladu s výše popsanými předpoklady 

statického působení prvků. Na základě těchto skutečností byly výpočtem zjištěny hodnoty 

vnitřních sil a deformací na každém definovaném prutu, které posléze sloužily jako podklad pro 

samotné dimenzování jednotlivých nosných částí konstrukce. Metoda analýzy vnitřních sil 

na prutech vyplývající z kombinací zatěžovací stavů byla provedena podle teorie II. řádu, tedy 

na částečně deformované konstrukci. 

2.10 Závěr 

Nosná konstrukce zastřešené dřevěné lávky je navržena dle platných evropských norem tak, 

aby byla schopna odolávat veškerým zatížením uvažovaným pro daný účel a umístění stavby. 

Pruty a spoje jsou posouzeny na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. 
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