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Predmetom bakalárskej práce je statická analýza oceľovej lávky pre peších. 

Pomocou programu RFEM 5.16 sú vytvorené dva rôzne modely tejto konštrukcie. 

Prvý model je zostavený iba z vrchnej časti konštrukcie lávky, druhý model obsahuje 

aj spodnú časť stavby, čiže stĺpy. Zaťaženie je vypočítané ručne a zadané na oba 

modely rovnako. Výpočet je uskutočnený taktiež pomocou programu RFEM. 

Výsledné hodnoty z jednotlivých modelov sú medzi sebou porovnané a kontrolne 

posúdené na medzný stav únosnosti.  

lávka pre peších, konštrukcia, zaťaženie, hlavný nosník, excentricita, model 

konštrukcie, prút, vnútorné sily, deformácie  

The subject of the bachelor thesis is static analysis of a steel footbridge. Two 

different models of this structure are created in RFEM 5.16 software. The first model 

consists only of the upper part of the structure, the second model includes also the 

bottom part – columns. The load is calculated manually and applied on both models 

in the same way. RFEM software was also used for performing the calculation. The 

results from models are compared between each other and ultimate limit state 

assessment is carried out.  

footbridge, structure, load, beam, eccentricity, structural model, bar, internal forces, 

deformation  
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Predmetom bakalárskej práce je statická analýza oceľovej lávky pre peších, 

ktorá je situovaná na východnom Slovensku v meste Košice pri Poliklinike Východ. 

Táto lávka sa nachádza na sídlisku a spája chodník vedúci od autobusovej zastávky 

a prvé podlažie polikliniky. 

 

V programe Dlubal RFEM 5.16 sú vytvorené dva modely tejto lávky. Prvá časť 

práce sa zaoberá zadefinovaním geometrie konštrukcie a postupom vytvárania 

jednotlivých modelov. 

 

V ďalších častiach je vypočítané možné zaťaženie na lávku, porovnanie účinkov 

týchto zaťažení a ich kombinácií jednak na hlavných nosníkoch toho istého modelu, 

ale aj medzi modelmi navzájom. 

 

V poslednej časti je vytvorený kontrolný posudok  na medzný stav únosnosti 

najviac namáhaných prvkov z jednotlivých modelov. 
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Konštrukcia lávky bola prevzatá z výkresovej dokumentácie, ktorá bola 

zhotovená z dôvodu rekonštrukcie pešej lávky v roku 2003.  

 

 

 

Lávka má obdĺžnikový pôdorys a konštrukčne je tvorená hlavnými nosníkmi, 

priečnymi a pozdĺžnymi výstuhami, mostovkovým plechom a stĺpmi.  

 

Statická schéma vrchnej nosnej konštrukcie je spojitý nosník o štyroch poliach 

s celkovou dĺžkou 22,66 m a šírkou 4,00 m. Konštrukcia je v priečnom smere osovo 

súmerná. Mostovka leží na troch votknutých stĺpoch a jednej kĺbovej podpore. 

Všetky časti lávky sú vyrobené z ocele S235. 

 

 

 
Obrázok 2.1 Statická schéma pozdĺžneho smeru 

 
Obrázok 2.2 Statická schéma priečneho smeru 

 
Obrázok 2.3 Schéma konštrukcie lávky 
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Obrázok 2.4 Hlavný nosník a jeho prierezové charakteristiky 

 

 

Konštrukcia obsahuje 4 hlavné nosníky o priereze  ½ IPE500 a s dĺžkou po 

celom rozpätí lávky, čiže 22,66 m.   

 

 

 

 

 

 

 

Na lávke sa nachádza 6 pozdĺžnych výstuh, ktoré majú obdĺžnikový prierez 

s rozmermi 10x100 mm a dĺžkou 22,66 m. Sú umiestnené medzi krajným 

a stredovým hlavným nosníkom v rovnakých vzdialenostiach 0,40 m. 

 

     
Obrázok 2.5 Pozdĺžna výstuha a jej prierezové charakteristiky 

Symbol Hodnota Jednotky

h 250,000 mm

b 200,000 mm

tw 10,200 mm

tf 16,000 mm

r 21,000 mm

A 5 780,000 mm2

Ay 2 677,600 mm2

Az 2 026,100 mm2

Iy 32 600 000,000 mm4

Iz 10 700 000,000 mm4

Wpl,y 305 330,000 mm3

Symbol Hodnota Jednotky

b 10,000 mm

h 100,000 mm

A 1 000,000 mm2

Ay 833,300 mm2

Az 833,300 mm2

Iy 833 333,000 mm4

Iz 8 333,300 mm4

Wy 16 666,700 mm3

Wz 1 666,700 mm3
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Priečnych výstuh je 12. Každá je dlhá 4,00 m a majú obdĺžnikový prierez 

s rozmermi 10x150 mm. Umiestnené sú nad podporami a rovnomerne medzi nimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plech hrúbky 10 mm po celej ploche lávky, čiže 22,66 m x 4,00 m. Plocha 

plechu je 90,64 m2.  

 

 

 

Lávka je podoprená štyrmi stĺpmi. Všetky sú zostavené z dvoch profilov 

HEB240. Stĺp č.1 je vysoký 3,535 m. Okrem HEB profilov obsahuje aj výstuhy, ktorými 

sú trubky kruhového profilu s vonkajším priemerom 82,5 mm a hrúbkou steny 6,3 

mm. Stĺpy č. 2 a č. 3 sú rovnaké a majú výšku 4,035 m, skladajú sa z dvoch profilov 

HEB240 bezprostredne vedľa seba. Stĺp č. 4 sa od stĺpov 2 a 3 líši iba výškou kvôli 

terénu pod lávkou. Jeho výška je 3,735 m. 

 

Vrchná konštrukcia lávky leží na vodorovných profiloch HEB240, dĺžky 4,00 m, 

ktoré prenášajú zaťaženie z vrchnej konštrukcie na stĺpy. 

Symbol Hodnota Jednotky

b 10,000 mm

h 150,000 mm

A 1 500,000 mm2

Ay 1 250,000 mm2

Az 1 250,000 mm2

Iy 2 812 500,000 mm4

Iz 12 500,000 mm4

Wy 37 500,000 mm3

Wz 2 500,000 mm3

Obrázok 2.6 Priečna výstuha a jej prierezové charakteristiky 
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Obrázok 2.7 Stĺp 1     Obrázok 2.8 Stĺpy 2,3,4 

 

 

 
 

Na porovnanie a posúdenie správania sa lávky pri zaťažovaní boli vytvorené dva 

výpočtové modely v programe RFEM. 

Prvý model je zostavený iba z vrchnej časti lávky, čiže z hlavých nosníkov, výstuh 

a plechu. Druhý model zahŕňa aj stĺpy, ktorými je podoprená celá konštrukcia. 

 

 

 

Tento model zobrazuje iba vrchnú stavbu lávky. Hlavé nosníky, priečne 

a pozdĺžne výstuhy sú vytvorené ako prúty. Plech mostovky je modelovaný ako 

plocha s určitou hrúbkou.  Jednotlivé prvky sú obrazom skutočnej konštrukcie lávky. 

Na to, aby sme dostali výsledné hodnoty účinkov zaťaženia z programu RFEM 

na konštrukcii ako celku, je potrebné aby línie všetkých prvkov boli umiestnené 

v jednej rovine. Toto je zabezpečené vytvorením excentricity jednotlivých prútov 

a plochy. Prvky sa neprekrývajú ale spolupôsobia vďaka prepojenej sieti ich línií 

v jednej rovine. 

 

 

Vplyv excentricity na konštrukciu bol zistený pomocou jednoduchého 2D 

modelu prostého nosníka obdĺžnikového prierezu 0,2 x 1,0 m s dĺžkou 20,00 m. Pri 
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zaťažení iba vlastnou tiažou boli porovnávané vnútorné sily a deformácie na prúte s 

excentricitou 0,5 m ( prút 1) a na prúte bez nej ( prút 2 ).  

 

 
Obrázok 3.1 Globálne deformácie - prút bez excentricity 

 
Obrázok 3.2 Ohybový moment - prút bez excentricity 

 
Obrázok 3.3 Ohybový moment – prút s excentricitou 

 

 
Obrázok 3.4 Globálne deformácie - prút s excentricitou 

 

 

Deformácia prútu č. 1 je tretinová oproti deformácii prútu č. 2. Hodnota 

maximálneho ohybového momentu na prúte  č. 2 je dvojnásobná v porovnaní 

s prútom č. 1. Dôvodom je vznik vodorovných síl, kvôli ktorým vznikajú 

nadpodporové momenty, Pre lepšiu predstavu sa dá povedať, že excentricita vytvorí 

z prútu malú rámovú konštrukciu. 
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Spôsob pracovania s excentricitou pri tomto modeli bol vybratý z pomedzi 4 

rôznych možností, ktoré sú znázornené na zjednodušenej konštrukcii lávky. Tvoria 

ju tieto prvky: dva vnútorné hlavné nosníky a mostovkový plech. Vzájomná poloha 

nosníkov, plechu a uzlových podpôr, na ktorých ležia, sa v jednotlivých prípadoch 

mení pomocou excentricity. 

 

Možnosť č.1   -  bez excentricít 

- línie hlavných nosníkov sú zároveň aj strednicami prútov, prúty sa         

s podporami prekrývajú 

  - plocha takisto bez excentricity, jej strednica leží na podporách  

 
Obrázok 3.5 Variant modelovania č.1 

Možnosť č. 2  - excentricita iba na ploche 

  - hlavné nosníky sú rovnaké ako v možnosti č. 1 

  - plocha má zadanú excentricitu tak, aby ležala na hlavných nosníkoch 

 
Obrázok 3.6 Variant modelovania č. 2 

 

 

Možnosť č. 3  - excentricita na oboch prvkoch 

- hlavné nosníky sú posunuté tak, aby ležali na podporách, línia prútu 

nie je strednicou, ale leží na spodnom povrchu prierezu 

  - plocha je zhodná s plochou z možnosti č. 2, leží na nosníkoch 

 
Obrázok 3.7 Variant modelovania č. 3 
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Možnosť č. 4  - excentricita iba na nosníkoch 

  - poloha hlavných nosníkov je rovnaká ako v možnosti č. 3 

  - strednica plocha leží na podporách 

 
Obrázok 3.8 Variant modelovania č. 4 

 

Porovnanie výsledkov 

V tabuľkách sú uvedené výsledky jednotlivých variant pri zaťažení 

zjednodušenej konštrukcie lávky iba jej vlastnou tiažou. Porovnávané sú globálne 

deformácie u, ohybové momenty My a normálové sily N pozdĺž celej lávky 

v jednotlivých poliach a nad podporami. 

 

   
Tabuľka 3.1 Vyhodnotenie - variant 1 a 2 

 

   
Tabuľka 3.2 Vyhodnotenie - variant 3 a 4 

 

 u [mm] M [kNm] N [kN] 

podpora 1 0,000 -0,001 0,000

pole 1 -0,200 -0,787 0,000

podpora 2 0,000 1,731 0,000

pole 2 -0,400 -1,023 0,000

podpora 3 0,000 1,712 0,000

pole 3 -0,200 -0,698 0,000

podpora 4 0,000 2,403 0,000

pole 4 -0,900 -1,834 0,000

podpora 5 0,000 -0,001 0,000

Variant č.1 - bez excentricít

 u [mm] M [kNm] N [kN] 

podpora 1 0,000 -0,004 -0,017

pole 1 -0,100 -0,303 2,568

podpora 2 0,000 0,691 -5,419

pole 2 -0,200 -0,392 3,336

podpora 3 0,000 0,689 -5,414

pole 3 -0,100 -0,269 2,270

podpora 4 0,000 0,952 -7,581

pole 4 -0,300 -0,699 5,999

podpora 5 0,000 -0,008 -0,037

Variant č.2 - excentricita na ploche

 u [mm] M [kNm] N [kN] 

podpora 1 0,000 -0,005 -0,021

pole 1 -0,100 -0,303 2,569

podpora 2 0,000 0,691 -5,421

pole 2 -0,200 -0,392 3,336

podpora 3 0,000 0,690 -5,415

pole 3 -0,100 -0,269 2,270

podpora 4 0,000 0,952 -7,583

pole 4 -0,300 -0,700 5,999

podpora 5 0,000 -0,009 -0,042

Variant č.3 - excentricita na oboch prvkoch

 u [mm] M [kNm] N [kN] 

podpora 1 0,000 0,001 -0,023

pole 1 -0,100 -0,677 -1,822

podpora 2 0,000 1,502 3,777

pole 2 -0,300 -0,880 -2,379

podpora 3 0,000 1,487 3,737

pole 3 -0,100 -0,601 -1,613

podpora 4 0,000 2,082 5,310

pole 4 -0,800 -1,577 -4,286

podpora 5 0,000 0,001 -0,027

Variant č.4 - excentricita na prútoch
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Obrázok 3.9 Ohybové momenty - všetky varianty 

 Z výsledkov je viditeľné, že na modeli č.1 bez excentricity, je síce nepatrne 

najväčšia deformácia, ale neuvažuje vôbec s normálovými silami, ktoré rozhodne 

nemajú zanedbateľný účinok. Čo sa týka možností s excentricitami, či už je 

excentricita len na jednom z prvkov, alebo na oboch, tak sa výsledné hodnoty 

zásadne nemenia, sú priam totožné. 

 Pre modelovanie celej lávky bola z predchádzajúcich možností zvolená 

možnosť č. 3, kde je excentricita na všetkých prvkoch. Dôvodom je najrealistickejšie 

priblíženie sa skutočnosti. 

 

 

 

Základná rovina, v ktorej sú všetky uzly a línie modelu, je vo výške z = 0,00 m. 

 

Hlavné nosníky 

Ako bolo spomínané, prúty hlavných nosníkov sú posunuté pomocou 

excentricity tak, aby ich spodný líc ležal na podporách, čiže o dz = -0,060 m.   

 

Mostovkový plech 

Plocha, ktorá stvárňuje plech má hrúbku 0,010 m a je odsadená od základnej 

roviny o dz = 0,250 m. Leží na hlavných nosníkoch. 

 

Výstuhy 

Excentricita prútu pozdĺžnej výstuhy je dz = -0,200 m a priečnej dz = -0,175 m.  
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Obrázok 3.10 Model č.1 priečny pohľad 

 
Obrázok 3.11 Model č.1 

 

 

 

 

 

Tento model na rozdiel od predchádzajúceho obsahuje aj stĺpy, na ktorých 

lávka stojí. Vrchná stavba je zhodná s modelom č. 1. Stĺpy sú modelované ako 

votknuté prúty s geometriou zhodnou s reálnou konštrukciou lávky.   

 

Prepojenie medzi stĺpmi a vrchnou časťou lávky je zabezpečené vodorovne 

orientovanými prútmi profilu HEB240. Uzly a línie týchto prútov nie sú umiestnené 

v základnej rovine vrchnej konštrukcie z = 0,00 m, ale v rovine určenej pre spodnú 

stavbu z = 0,120 m.  Na prepojenie týchto dvoch rovín boli v miestach uzlových 

podpôr z modelu č. 1 vytvorené prútové väzby typu kĺb-kĺb. Vďaka tomu je program 

Rfem schopný počítať konštrukciou ako celok. 

V mieste podpory č. 5 stĺp nie je, hlavné nosníky konštrukcie sú kĺbovo 

podopreté. 
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Obrázok 3.12 Model č. 2 - priečny pohľad, stĺp 1 

 

 
Obrázok 3.13 Model č. 2 

 
 

Zaťaženie na lávku je okrem vlastnej tiaže konštrukcie vypočítané ručne 

a zistené hodnoty sú vložené do softwaru Rfem 5.16. Všetky zaťaženia sú počítane 

podľa Eurokódu 1- Zaťaženie konštrukcií a to podľa ČSN EN 1991-1, STN EN 1991-1 

a ČSN EN 1991-2. 

Druhy zaťažení: - vlastná tiaž konštrukcie 

    - ostatné stále zaťaženie 

    - snehom 

    - vetrom 

    - teplotou 

    - od pešej dopravy 

      - od zvláštneho vozidla – sanitka 
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Delí sa na vlastnú tiaž konštrukcie a na ostatné stále zaťaženie. 

 

 

Toto zaťaženie je generované pomocou programu Rfem na základe zadania 

typu materiálu a prierezu prvkov konštrukcie. 

 

 

Okrem konštrukčných prvkov lávky vymodelovaných v programe, pôsobí ako 

stále zaťaženie aj vozovka na lávke a zábradlia. 

 Vozovka je z asfaltového betónu s objemovou tiažou γab= 22 kN/m3 a jej 

hrúbka je 0,01 m. Do programu bolo vložené ako plošné zaťaženie pôsobiace na 

plochu plechu. 

𝐺𝑎 = 𝑡 ∗ 𝛾 = 0,01 ∗ 22 = 0,22
𝑘𝑁

𝑚2
 

 

 Zábradlia síce nie sú zahrnuté v modeli, ale na lávke sa nachádzajú po oboch 

stranách a preto je potrebné ich zahrnúť do výpočtu. Sú umiestnené vo vzdialenosti 

0,05 m od okraja lávky a ich tiaž je 1,0 kN/m. Zadanie do programu bolo pomocou  

voľného líniového zaťaženia. 

 

 

 

 

Tu patria zaťaženia snehom, vetrom, teplotou, od pešej dopravy a zaťaženie 

zvláštnym vozidlom.  

 

 

Keďže sa lávka nachádza na Slovensku, tak niektoré hodnoty potrebné na 

zistenie zaťaženia snehom boli vyčítané z normy STN EN 1991-1-3-NA. Bola použitá 

mapa charakteristického zaťaženia snehom pre SR. Ostatné informácie boli zistené 

z ČSN EN 1991-1-3 – Zatížení sněhem. 
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Obrázok 4.1 Mapa charakteristického zaťaženia snehom na Slovensku 

 

Košice sa nachádzajú v snehovej oblasti II a charakteristická hodnota zaťaženia 

snehom pre túto oblasť je sk =1,05 kPa. Pri porovnaní tejto hodnoty 

s charakteristickými hodnotami zaťaženia snehom pre Českú Republiku, spadá táto 

oblasť medzi II snehovú oblasť, kde sk = 1,00 kN/m2 a III snehovú oblasť, kde sk = 1,50 

kN/m2.  

 

mi........ súčiniteľ tvaru zaťaženia snehom, pre sklon medzi 0o- 30o je jeho hodnota 0,8 

Ce........ súčiniteľ expozície, predpokladaná hodnota je 1,0 

Ct.........tepelný súčiniteľ, hodnota je 1,0 

 

podľa [3] - kap. 5.2 (5.1) 

𝑠 =  𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘 = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,05 = 0,84 kN/𝑚2    

 

Zaťaženie je zadané do programu ako plošné rovnomerné na celej ploche 

mostovkového plechu. 

 

 

 

Pri tomto zaťažení bolo využité slovenské znenie Eurokódu 1 a to konkrétne 

mapa fundamentálnych hodnôt základnej rýchlosti vetra zo STN EN 1991-1-4 –NA. 

Ostatné informácie boli získané z ČSN EN 1991-1-4 – Zatížení větrem. 
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Obrázok 4.2 Mapa fundamentálnych hodnôt základnej rýchlosti vetra na Slovensku 

 

Základná rýchlosť vetra vb 

Vb,0...... fundamentálna hodnota základnej rýchlosti vetra , s hodnotou 26 m/s 

cdir....... súčiniteľ smerovosti, odporúčaná hodnota je 1,0 

cseason...súčiniteľ sezónnosti, odporúčaná hodnota je 1,0 

 

podľa [4] - kap. 4.2 (4.1) 

𝑣𝑏 =  𝑐𝑑𝑖𝑟 ∙ 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∙ 𝑣𝑏,0 = 1,0 ∙ 1,0 ∙ 26 = 26 m/s                    

 

Stredná rýchlosť vetra vm(z) 

Vyšetrovaná oblasť spadá pod Kategóriu terénu IV : Plochy, kde aspoň 15% je 

zastavané budovami a ich priemerná výška je viac ako 15 m.  

Podľa [4] - kap. 4.3 (tab. 4.1) 

           

Cr(z).....súčiniteľ drsnosti terénu 

kr ........ súčiniteľ terénu 

Z0........ dĺžka drsnosti, pre kategóriu terénu IV je hodnota 1,0 m 

Zmin.....minimálna výška, pre kategóriu terénu IV je hodnota 10 m 

z.......... výška, na ktorú vietor pôsobí, v tomto prípade 0,26 m súčet výšky hlavného 

nosníka s hrúbkou plechu 

z0,II....... hodnota je 0,05 m pre kategóriu terénu II 

co(z).....súčiniteľ orografie s hodnotou 1,0 

 

podľa [4] - kap. 4.3.2 (4.5) 

𝑘𝑟 =  0,19 ∙ (
𝑧0

𝑧0,𝐼𝐼
)

0,07

= 0,19 ∙ (
1,0

0,05
)

0,07
= 0,234             
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V tomto prípade je z ≤ zmin a z toho vyplýva podľa [4] - kap. 4.3.2 (4.4), že 

 

𝑐𝑟(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧𝑚𝑖𝑛) =  𝑘𝑟 ∙ ln (
𝑧𝑚𝑖𝑛

𝑧0
) = 0,234 ∙ ln (

10

1
) = 0,540             

 

podľa [4] - kap. 4.3.1 (4.3) 

𝑣𝑚(𝑧) =  𝐶𝑟(𝑧) ∙ 𝑐0(z) ∙ 𝑣𝑏 = 0,540 ∙ 1,0 ∙ 26 = 14,029 m/s              

 

Špičkový tlak vetra qp(z) 

ρ..........hustota vzduchu 1,25 kg/m3 

Iv(z)......intenzita turbulencie vetra 

kI......... súčiniteľ turbulencie, odporúčaná hodnota 1,0 

 

podľa [4] - kap. 4.4 (4.7) 

𝐼𝑣(𝑧) =
𝑘𝐼

𝑐𝑜(𝑧)∙ln(
𝑧

𝑧0
)

=
1,0

1,0∙ln(
10

1
)

=  0,434        

 

podľa [4] - kap. 4.5 (4.8) 

𝑞𝑝(𝑧) =  [1 + 7 ∙ 𝐼𝑣(𝑧)] ∙
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑚

2 (z) = [1 + 7 ∙ 0,434] ∙
1

2
∙ 1,25 ∙ 14,0292 = 0,497kPa   

 

Pre ďalší výpočet bola z normy ČSN EN 1991-1-4 využitá kapitola 8 Zaťaženie 

mostov vetrom. 

 
Obrázok 4.3 Smery zaťaženia vetrom na mostoch 

Zaťaženie vetrom v smere osi x 

L...................... zaťažovacia dĺžka, hodnota 1 m 

dtot...................výška potrebná na určenie referenčnej plochy, hodnota pre otvorené 

zábradlie na oboch stranách je d + 0,6m, čo v tomto prípade je  0,86 m 

Aref,x..................referenčná plocha, počítaná na 1 m dĺžky konštrukcie 

cf,x = cfx,0...........súčinitele sily v smere x, jeho hodnota je 1,3 

qb.....................základný tlak vetra 
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ce.....................súčiniteľ vystavenia vetru, tabuľková hodnota je 1,18, dá sa však aj  

spočítať pomocou špičkového a základného tlaku  

C......................súčiniteľ zaťaženia vetrom 

 

podľa [4] - kap. 4.5. (4.10) 

𝑞𝑏 =  
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑏

2 =
1

2
∙ 1,25 ∙ 262 = 0,423 kPa       

 

podľa [4] - kap. 4.5 (4.9)  

𝑐𝑒 = (
𝑞𝑝(𝑧)

𝑞𝑏
)  = (

0,497

0,423
) = 1,175  

 

podľa [4] - kap. 8.3.2    

𝐶 =  𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑓,𝑥 = 1,175 ∙ 1,3 = 1,527      

                                 

podľa [4] - kap. 8.3.1 

𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥 =  𝐿 ∙ 𝑑𝑡𝑜𝑡 = 1,0 ∙ 0,86 = 0,860  𝑚2                          

                        
 

Sila vetra v smere x je počítaná zjednodušeným spôsobom. 

 

podľa [4] - kap. 8.3.2 (8.2) 

𝐹𝑤,𝑥 =  
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑏

2 ∙ C ∙  𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥 =
1

2
∙ 1,25 ∙ 262 ∙ 1,527 ∙ 0,860 = 0,557 kN/bm           

            

 

𝐹𝑤,𝑥,1 =  
𝐹𝑤,𝑥

𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥
=  

0,557

0,860
= 0,648 kN/𝑚2

  

 

Sila Fw,x ,1 bola vypočítaná pre umožnenie zadania zaťaženia do programu na 

bočnú plochu modelu, t.j. pozdĺž osi x.         

 

Zaťaženie vetrom v smere osi z 

Princíp výpočtu je rovnaký ako v smere osi x, rozdiel je v referenčnej ploche 

a v smerovom súčiniteli. 

 

Cf,z.......súčiniteľ v smere z, hodnota je +-0,9 

Aref,z.....referenčná plocha  

b......... šírka konštrukcie 4 m 

 

𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑧 =  𝐿 ∙ 𝑏 = 1,0 ∙ 4,0 = 4,0 𝑚2   

 

𝐶 =  𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑓,𝑧 = 1,175 ∙ (−0,9) = −1,058   

 



26 

 

𝐹𝑤,𝑧 =  
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑏

2 ∙ C ∙  𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑧 =
1

2
∙ 1,25 ∙ 262 ∙ (−1,058) ∙ 4,0 = (−1,788) kN/bm           

 

𝐹𝑤,𝑧,1 =  
𝐹𝑤,𝑧

𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑧
=  

−1,788

4,00
= −0,447 kN/𝑚2

  

  

Zaťaženie je zadané rovnomerne na plochu plechu a jeho smer je proti smeru osi z. 

 

 

Aj v tomto prípade bolo potrebné nájsť informácie o minimálnych 

a maximálnych teplotách  v tieni v slovenskom znení Eurokódu 1 a to konkrétne 

v STN EN 1991-1-5-NA. Výpočet je uskutočnený pomocou ČSN EN 1991-1-5 – Zatížení 

teplotou.  

 
Obrázok 4.4 Mapa minimálnych teplôt vzduchu v tieni 

 
Obrázok 4.5 Mapa maximálnych teplôt vzduch v tieni 

Tmin.....minimálna teplota vzduchu v tieni -28°C 

Tmax.....maximálna teplota vzduchu v tieni 39°C 
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Podľa kapitoly 6 – Teplotné zmeny v mostoch, spadá posudzovaná lávka pod 

konštrukciu typu 1: oceľová nosná konštrukcia mosta. 

 
podľa [5] - kap. 6.3.1 (obr. 6.1) 

𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 16 ℃ = 55 ℃       

 

𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 − 3 ℃ = −31 ℃ 

 

Rozsah rovnomernej zložky teploty mostu: 

T0..............východisková teplota mosta, hodnota je 10°C 

∆TN,con......charakteristická hodnota maximálneho rozsahu rovnomernej zložky 

teploty pre výpočet skrátenia mostu 

 

podľa [5] - kap. 6.1.3 (6.1) 

∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 = 𝑇0 − 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 38 °𝐶           

 

∆TN,exp....charakteristická hodnot maximálneho rozsahu natiahnutia od 

rovnomernej  zložky  

 

podľa [5] - kap. 6.1.3 (6.2) 

∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 = 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0 = 45 °𝐶 

 

 

∆TN..... celkový rozsah rovnomernej teploty mostu 

 

∆𝑇𝑁 = 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 86 °𝐶 

 

Bolo uvažované, že tenká vrstva asfaltového betónu a tenký plech sa od teploty 

z vrchu dokonalo prehrejú a tým neovplyvnia veľkosť teploty pôsobiacej na 

konštrukciu. Na hlavné nosníky teda pôsobí teplota ako rovnomerné zaťaženie.  

 Zaťaženie teplotou bolo do modelu zadávané na hlavné nosníky, s hodnotami 

Tc = -10,3 °C a ∆T = 86 °C. Pričom Tc je teplota na strednici hlavného nosníka. 

 
Obrázok 4.6 Schéma na zadávanie teplôt do programu 
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Zaťaženie lávky chodcami je uvažované vo zvislom smere s doporučenou 

hodnotou z normy ČSN EN 1991-2 Zatížení mostů dopravou (kap. 5 ) 5,0 kN/m2. Ďalej 

sa má uvažovať aj s vodorovnými účinkami zaťaženia od chodcov, ktoré je veľkosti 

1/10 zo zvislej zložky, čiže 0,5 kN/m. 

 

Keďže chodci nikdy nebudú iba rovnomerne rozdelení po ploche lávky, tak 

okrem plného zaťaženia po celej ploche bolo vytvorených niekoľko zaťažovacích 

stavov tzv. šachy. 

 

Zaťažovacie stavy od pešej dopravy:  

1. Plné – modelované na celú plochu lávky  

 
Obrázok 4.7 Zaťaženie chodcami - plné 

2. Šach 1 – pozdĺžny (1. a 3. pole) 

 
Obrázok 4.8 Zaťaženie chodcami - šach 1 

3. Šach 2 – pozdĺžny (2. a 4. pole) 

 
Obrázok 4.9 Zaťaženie chodcami - šach 2 
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4. Šach 3 – pozdĺžny (2. a 3.pole) 

 
Obrázok 4.10 Zaťaženie chodcami - šach 3 

5. Šach 4 – pozdĺžny + priečny, keďže je konštrukcia v priečnom smere 

symetrická, tak stačí jeden. 

 
Obrázok 4.11 Zaťaženie chodcami - šach 4 

 

Zvislé aj vodorovné zaťaženie je zadávane ako voľné obdĺžnikové zaťaženie na 

plochu, ktorej veľkosť vymedzujú dané polia konkrétnych zaťažovacích stavov. 

 

 

 

Na zistenie veľkosti zaťaženia je využívaná norma ČSN EN 1991 – 2 Zatížení 

mostů dopravou, konkrétne kapitola 5 Zatížení chodníků, cyklistických stezek a lávek 

pro chodce. 

Na lávke sa môže pohybovať jedno obslužné vozidlo Qserv. Skupina zaťažovania 

je skupina gr2. Dvojnápravová zaťažovacia skupina Qsv,1 = 80kN, Qsv,2 = 40kN 
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Obrázok 4.12 Zvláštne vozidlo 

 

Na základe informácií získaných z normy, bolo zaťaženie zvláštnym vozidlom 

vytvárané pomocou prídavného modulu programu Rfem, modulom RF-MOVE-

Surfaces – Generování pohyblivých zatížení na plochy.  

 

Prídavný modul bol nastavený tak, aby simuloval pohyb vozidla po krokoch 

o veľkosti 0,5 m.  Zo vzniknutých zaťažovacích stavov, vytvoril kombináciu výsledkov, 

ktorá zobrazuje tzv. obálku vnútorných síl na konštrukcii. 

 

Vozidlo bolo umiestnené v priečnom smere do 5 rôznych polôh osi vozidla, pre 

ktoré program vytvoril kombinácie výsledkov (KV): 

- uprostred šírky lávky – KV1 

- nad vnútorným hlavným nosníkom č.1 – KV2 

- nad pozdĺžnou výstuhou – prvá od stredu lávky – KV3 

- tak, aby kolesá vozidla boli nad vnútorným hlavným nosníkom č. 1 – KV4 

- nad pozdĺžnou výstuhou – stredná – KV5 

- tak, aby kolesá vozidla boli nad vonkajším hlavným nosníkom č. 1 – KV6 

 

 

 

 

Na výpočet boli využívané vzorce a hodnoty súčiniteľov z normy ČSN EN 1990 

– Zásady navrhování konstrukcí. 

Kombinácie zaťažení boli do programu zadávané ako kombinácie výsledkov z 

jednotlivých zaťažovacích stavov s príslušnými súčiniteľmi jednotlivých zaťažení.  

Základná kombinácia pre medzný stav únostnosti. 
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podľa [1] - kap. 6.4.3.2 (6.10) 

∑ 𝛾𝐺,𝑗𝑗≥1 𝐺𝑘,𝑗" + "𝛾𝑃𝑃" + "𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1" + ∑ 𝛾𝑄,𝑖𝑖>1 𝜓𝑄,𝑖𝑄𝑘,𝑖  

 

G......... stále zaťaženie 

P......... zaťaženie od predpätia, nenachádza a na tejto konštrukcii 

Q......... premenné zaťaženie 

γi........ súčiniteľ zaťaženia  γG = 1,35  pre nepriaznivé zaťaženia 

     γG = 1,00 pre priaznivé zaťaženia 

γQ = 1,35 pre premenné zaťaženia od 

dopravy 

     γQ = 1,50 pre ostatné premenné zaťaženia 

 

ѱQ,i..... kombinačný súčiniteľ  

        

 
Tabuľka 4.1 Kombinačné súčinitele 

Pri počítaní kombinácie pre MSÚ sa využíva kombinačný súčiniteľ ѱ0.  

Zaťaženie chodcami spadá pod zaťaženie dopravou, preto je jeho kombinačný 

súčiniteľ 0.  Neuvažovanie zaťaženia chodcami v kombinácii je stanovené normou, 

ktorá uvádza, že na lávke nemôže byť naraz zaťaženie dvoma druhmi dopravy.  

 

 

 
 

Vyhodnotenie účinkov zaťažení a výber najnepriaznivejších zaťažovacích 

stavov jednotlivých zaťažení  bol uskutočnený na modeli č. 1. Porovnaniu výsledných 

hodnôt na modeloch bude venovaná kapitola 6  Porovnanie výsledkov na modeloch.  
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Na prútoch hlavných nosníkoch jedného vnútorného a jedného vonkajšieho 

boli porovnávané priehyby, ohybové momenty, normálové a posúvajúce sily. Vďaka 

symetrii lávky v priečnom smere stačí porovnávať iba dva hlavné nosíky. Toto 

zaťaženie je označené ako zaťažovací stav 1 (ZS1). 

 

                       
 

Tabuľka 5.1 Výsledné hodnoty - ZS1 

 

Vnútorné nosníky sú namáhané o trochu viac ako vonkajšie. Zaťaženie sa naviac 

prejaví na poli č. 4, pretože má najväčšie rozpätie. 

  

 
Obrázok 5.1 Ohybové momenty - ZS1 

 

Správnosť modelu, respektíve vypočítaných hodnôt bolo overené 

jednoduchým ručným výpočtom celkovej reakcie konštrukcie. 

 

objemová tiaž ocele ...  γo = 78,50 kN/m3 

objem hlavných nosníkov...  Vhl  = 0,523 m3 

objem pozdĺžnych výstuh...  Vpod = 0,136 m3 

objem priečnych výstuh...  Vpr = 0,072 m3 

objem plechu...   Vpl = 0,906 m3 

max 0,5

min 0

max 1,321

min -1,007

max 2,926

min -3,490

max 19,011

min -21,786

uz       

[mm]

My     

[kNm]

Vnútorný nosník

Vz         

[kN]

N         

[kN]

max 0,4

min 0

max 1,159

min -0,865

max 2,643

min -3,189

max 16,993

min -19,558

Krajný nosník

uz       

[mm]

My     

[kNm]

Vz         

[kN]

N         

[kN]
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Celková tiaž konštrukcie lávky : 𝛾𝑜 ∙ (𝑉ℎ𝑙 +  𝑉𝑝𝑜𝑑 +  𝑉𝑝𝑟 + 𝑉𝑝𝑙) = 128,505 𝑘𝑁  

Celková reakcia z programu Rfem je 128,603 kN. 

 

Rozdiel v desatinných miestach je spôsobený zaokrúhľovaním, preto sa dá 

konštatovať, že výsledok z programu a z ručného výpočtu sú rovnaké. 

 

 

 

V zaťažovacom stave 2 (ZS2) boli porovnávané hlavné nosníky rovnako ako 

pri vlastnej tiaži konštrukcie. 

 

                              
 

Tabuľka 5.2 Výsledné hodnoty – ZS2 

Účinky zaťaženia sú v tomto prípade väčšie na krajnom nosníku z dôvodu zaťaženia 

zábradlím, ktoré sa nachádza po okrajoch lávky. 

 

 
Obrázok 5.2 Ohybové momenty - ZS2 

 

 

 

 

 

 

 

max 0,1

min 0

max 0,205

min -0,229

max 0,483

min -0,554

max 3,328

min -3,531

Vnútorný nosník

uz       

[mm]

My     

[kNm]

Vz         

[kN]

N         

[kN]

max 0,4

min 0

max 1,123

min -0,690

max 2,730

min -3,129

max 14,920

min -18,431

N         

[kN]

Krajný nosník

uz       

[mm]

My     

[kNm]

Vz         

[kN]
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Keďže zaťaženie snehom je plošne rovnomerné, bude na konštrukcii 

vyvodzovať účinky podobného charakteru ako  zaťaženie vlastnou tiažou, čiže väčšie 

účinky tohto zaťaženia prenášajú vnútorné nosníky.  

Zaťaženie je označené ako zaťažovací stav 3 (ZS3). 

 

       
 

Tabuľka 5.3 Výsledné hodnoty – ZS3 

 

 
Obrázok 5.3 Ohybové momenty - ZS3 

 

 

 

 

Pri zaťažení vetrom už nie je možné pri porovnávaní nosníkov využívať 

symetrickosť konštrukcie, pretože vietor pôsobí aj vo vodorovnom smere. 

V zaťažovacom stave 4 (ZS4) bolo potrebné porovnať všetky štyri hlavné nosníky. 

Porovnávané veličiny sú rovnaké ako v predchádzajúcich zaťažovacích stavoch, 

pretože aj pri tomto zaťažení dosahujú najväčšie hodnoty. 

 

max 0,3

min 0

max 0,785

min -0,537

max 1,685

min -2,027

max 11,707

min -13,115

My     

[kNm]

Vz         

[kN]

N         

[kN]

Vnútorný nosník

uz       

[mm]

max 0,2

min 0

max 0,651

min -0,521

max 1,442

min -1,763

max 9,979

min -11,207

My     

[kNm]

Vz         

[kN]

N         

[kN]

Krajný nosník

uz       

[mm]
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Tabuľka 5.4 Výsledné hodnoty - ZS4 (časť 1) 

 

   

 

Tabuľka 5.5 Výsledné hodnoty - ZS4 (časť 2) 

 

Číslovanie nosníkov je odvodené od pôsobenia vetra. Vodorovný účinok vetra 

naráža na krajný nosník č.1. Účinky zaťaženia vetrom sú väčšie na vnútorných 

nosníkoch ako na krajných. 

 

 
Obrázok 5.4 Ohybové momenty - ZS4 

 

 

Zvislá zložka zaťaženia pôsobí proti gravitácii, preto sú priebehy zisťovaných  

veličín opačné v porovnaní napríklad s priebehmi od zaťaženia vlastnou tiažou. 

max 0,1

min 0

max 0,245

min -0,287

max 0,922

min -0,753

max 5,715

min -5,743

My     

[kNm]

Vz         

[kN]

N         

[kN]

Krajný nosník č.1

uz       

[mm]

max 0,2

min 0

max 0,335

min -0,389

max 1,098

min -0,918

max 7,204

min -6,235

My     

[kNm]

Vz         

[kN]

N         

[kN]

Vnútorný nosník č.1

uz       

[mm]

max 0,2

min 0

max 0,344

min -0,447

max 1,092

min -0,910

max 6,755

min -6,225

My     

[kNm]

Vz         

[kN]

N         

[kN]

Vnútorný nosník č. 2

uz       

[mm]

max 0,1

min 0

max 0,309

min -0,407

max 0,954

min -0,781

max 6,212

min -4,877

My     

[kNm]

Vz         

[kN]

N         

[kN]

Krajný nosník č. 2

uz       

[mm]



36 

 

 

Zaťažovací stav 5 (ZS5) obsahuje rovnomerné zaťaženie na plochu, takže vďaka 

symetrii lávky v priečnom smere stačí znova porovnávať iba dva charakteristické 

hlavné nosníky. 

 

Teplota má na oceľ veľký vplyv, preto na lávke vznikajú veľké ohybové 

momenty a normálové sily. Konštrukcia sa nahrievaním zhora vydúva.  Keďže 

v ťažisku prierezu (podľa obr. 4.6) je teplota v zápornej hodnote, tak lávka má 

tendenciu skracovať sa. 

 

                 

 

Tabuľka 5.6 Výsledné hodnoty - ZS5 

 

Keďže je zaťaženie teplotou zadávané na každý hlavný nosník samostatne, tak 

jeho účinky sú veľmi podobné priam rovnaké na vnútorných aj vonkajších 

nosníkoch. 

 
Obrázok 5.5 Ohybové momenty - ZS5 

 

 

 

Ako bolo spomínané, tak pri tomto zaťažení bolo vytvorených niekoľko 

zaťažovacích stavov. Podobne ako u vetra tak aj pri tomto zaťažení vznikajú na lávke 

vodorovné účinky zaťaženia, preto je potrebné porovnať všetky nosníky. 

 

max 1,000

min 0,000

max 28,968

min 0,000

max 2,200

min -1,700

max 128,410

min 0,000

My     

[kNm]

Vz         

[kN]

N         

[kN]

Krajný nosník

uz       

[mm]

max 1,000

min 0,000

max 28,834

min 0,000

max 2,149

min -1,699

max 128,424

min 0,000

My     

[kNm]

Vz         

[kN]

N         

[kN]

Vnútorný nosník

uz       

[mm]
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ZS6 – plné zaťaženie  

 

 
Tabuľka 5.7 Výsledné hodnoty - ZS6 

 

 
Obrázok 5.6 Ohybové momenty - ZS6 

ZS7 – pozdĺžny šach 1 

 

 
Tabuľka 5.8 Výsledné hodnoty - ZS7 

 

 
Obrázok 5.7 Ohybové momenty - ZS7 

vonkajší č. 1 vnútorný č. 1 vnútorný č. 2 vonkajší č. 2

max 1,500 1,700 1,700 1,500

min 0,000 0,000 0,000 0,000

max 3,924 4,696 4,652 3,831

min -3,125 -3,798 -3,791 -3,076

max 8,592 10,040 1,212 8,570

min -10,506 -12,075 -0,896 -10,480

max 59,036 69,680 69,687 59,731

min -66,899 -77,894 -78,240 -66,516

N         

[kN]

My     

[kNm]

Vz         

[kN]

uz       

[mm]

vonkajší č. 1 vnútorný č. 1 vnútorný č. 2 vonkajší č. 2

max 1,300 1,600 1,600 1,400

min 0,000 0,000 0,000 0,000

max 1,690 2,184 2,168 1,769

min -2,395 -3,072 -3,069 -2,473

max 8,130 -9,919 1,192 8,698

min -7,952 -9,723 -0,917 -8,535

max 48,875 60,577 60,783 52,717

min -28,861 -35,937 -36,154 -30,248

uz       

[mm]

My     

[kNm]

Vz         

[kN]

N         

[kN]
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ZS8 – pozdĺžny šach 2 

 

 
Tabuľka 5.9 Výsledné hodnoty - ZS8 

 
Obrázok 5.8 Ohybové momenty - ZS8 

ZS9 – na stredných dvoch poliach  

 

 
Tabuľka 5.10 Výsledné hodnoty - ZS9 

 
Obrázok 5.9 Ohybové momenty - ZS9 

vonkajší č. 1 vnútorný č. 1 vnútorný č. 2 vonkajší č. 2

max 1,900 2,300 2,300 2,000

min 0,000 0,000 0,000 0,000

max 2,092 2,633 2,619 2,180

min -3,525 -4,352 -4,365 -3,669

max 7,437 9,219 0,707 8,219

min -9,437 -11,363 -0,909 -10,088

max 68,767 84,208 84,531 73,356

min -36,322 -44,086 -44,319 -37,894

uz       

[mm]

My     

[kNm]

Vz         

[kN]

N         

[kN]

vonkajší č. 1 vnútorný č. 1 vnútorný č. 2 vonkajší č. 2

max 0,900 1,000 1,000 0,900

min 0,000 0,000 0,000 0,000

max 3,779 4,537 4,496 3,694

min -2,084 -2,646 -2,641 -2,049

max 9,331 10,824 10,805 9,306

min -9,458 -10,950 -10,931 -9,426

max 38,277 45,931 45,961 39,218

min -64,466 -74,984 -75,253 -63,580

Vz         

[kN]

N         

[kN]

uz       

[mm]

My     

[kNm]
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ZS10 – pozdĺžny aj priečny šach  

 

 
Tabuľka 5.11 Výsledné hodnoty - ZS10 

 

 
Obrázok 5.10 Ohybové momenty - ZS10 

 

 Pri porovnaní hlavných nosníkov je z tabuliek vidieť, že jedine pri 

zaťažovacom stave 10, čo je pozdĺžny aj priečny šach zaťaženia, sú namáhané krajné 

hlavné nosníky viac. V tomto zaťažovacom stave vzniká aj najväčšie krútenie 

konštrukcie. 

 

 Z výsledkov je možné konštatovať, že najviac nepriaznivé usporiadanie 

zaťaženia, pre najviac namáhané pole na nosníkoch, pole č. 4, je v zaťažovacom stave 

8. To vyplýva aj z vplyvovej čiary pre spojitý nosník. Preto v kombinácii  zaťaženia je 

uvažované so zaťažovacím stavom 8. 

 

 
Obrázok 5.11 Vplyvová čiara 

vonkajší č. 1 vnútorný č. 1 vnútorný č. 2 vonkajší č. 2

max 2,200 1,200 0,600 1,500

min 0,000 0,000 0,000 0,000

max 2,584 2,360 2,321 1,757

min -4,065 -2,249 -1,545 -2,823

max 8,620 6,180 2,332 9,076

min -10,553 -7,583 -2,377 -9,034

max 77,884 46,561 26,478 57,224

min -41,352 -39,705 -38,465 -31,273

uz       

[mm]

My     

[kNm]

Vz         

[kN]

N         

[kN]
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Na vyhodnotenie zaťaženia zvláštnym vozidlom bolo najprv potrebné zistiť, 

ktorá poloha vozidla v priečnom smere je najnepriaznivejšia, respektíve ktorá 

kombinácia jednotlivých krokov vozidla po konštrukcii vyvolá najväčšie účinky. 

 

Podľa výsledkov v programe najnepriaznivejšia trasa vozidla po lávke je tá, kde 

kolesá vozidla lícujú s krajným hlavným nosníkom. Dôkazom toho je aj vplyvová 

čiara. 

 

Kombinácia výsledkov pohyblivého zaťaženia 6 vytvorila na konštrukcii obálku 

z výsledných hodnôt. Aj v tomto prípade je potrebné porovnať všetky 4 hlavné 

nosníky, 

 

 
Tabuľka 5.12 Výsledné hodnoty - KV6 

 

 

 
Obrázok 5.12 Ohybové momenty - krajný nosník č.1 

 

 
Obrázok 5.13 Ohybové momenty - vnútorný nosník č.1 

 

 

vonkajší č. 1 vnútorný č. 1 vnútorný č. 2 vonkajší č. 2

max 15,400 7,600 4,600 0,000

min 0,000 0,000 0,000 -1,400

max 22,848 12,389 5,495 3,252

min -35,926 -18,696 -10,629 -4,926

max 98,088 47,754 15,839 6,746

min -87,222 -46,363 -18,140 -3,560

max 648,995 355,697 155,590 129,184

min -356,057 -211,370 -83,474 -49,675

Vz         

[kN]

N         

[kN]

uz       

[mm]

My     

[kNm]
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Obrázok 5.14 Ohybové momenty - vnútorný nosník č.2 

 
Obrázok 5.15 Ohybové momenty - krajný nosník č.2 

 

Najviac namáhaný nosník je krajný nosník č.1, zároveň zaťaženie zvláštnym 

vozidlom má najväčší vplyv na deformáciu a tým pádom aj na vnútorné sily na 

konštrukcii zo všetkých zaťažení, ktoré sa môžu na lávke vyskytnúť. Preto bolo 

v kombinácii zaťažení uvažované ako hlavné premenné zaťaženie. 

 

 

 

Kombinácie boli spočítané pomocou programu a overené ručným výpočtom.  

Do kombinácie boli zvolené najnepriaznivejšie zaťažovacie stavy jednotlivých 

zaťažení. 

 

Zložka stáleho zaťaženia G obsahuje zaťažovacie stavy ZS1- vlastná tiaž a ZS2 

– stále ostatné zaťaženie. Oba stavy sú prenásobené súčiniteľom zaťaženia γG = 1,35. 

 

Zložka premenného zaťaženia Q sa skladá z hlavného a vedľajších premenných 

zaťažení. 

 

Hlavné je zaťaženie zvláštnym vozidlom, čo je kombinácia výsledkov 6, ktorá je 

prenásobená súčiniteľom zaťaženia od dopravy γQ = 1,35. Tento súčiniteľ už je 

zahrnutý vo výpočte kombinácii výsledkov z prídavného modulu RF-MOVE, preto sa 

s ním v celkovej kombinácii výsledkov znova nepočíta. 

 

Vedľajšie premenné zaťaženia sú  vietor, teplota a pešia doprava. So zaťažením 

snehom sa má podľa normy uvažovať iba pri výstavbe, takže preto nie je zahrnuté 

do kombinácie pre medzný stav únosnosti. Okrem súčiniteľa zaťaženia musíme γQ,i  

tieto zaťažovacie stavy prenásobiť aj kombinačným súčiniteľom ѱQ,i, ktorý je uvedený 

pre každé zaťaženie v tab. 4.1. 
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Rovnica pre kombinácie potom vyzerá nasledovne: 

 

(𝑍𝑆1 + 𝑍𝑆2) ∙ 1,35 + 𝐾𝑉6 ∙ 1 + [(𝑍𝑆4 ∙ 1,5 ∙ 0,3 + 𝑍𝑆5 ∙ 1,5 ∙ 0,6 + 𝑍𝑆8 ∙ 1,35 ∗ 0] 

 

 

Z kombinácií vyplynulo, že pri najnepriaznivejšom zoskupení možných zaťažení 

na lávke je najviac namáhaný hlavný nosník č. 1.  Dôvodom je hlavne zaťaženie 

zvláštnym vozidlom, ktoré na neho priamo pôsobí zároveň k najväčšiemu 

namáhaniu prispieva aj vodorovná zložka zaťaženia vetom.  

 

Výsledné hodnoty z kombinácie sú porovnávané na všetkých štyroch hlavných 

nosníkoch. V tabuľkách sú porovnané maximálne a minimálne hodnoty zvislého 

priehybu uz, ohybového momentu My, normálovej sily N a reakcii na jednotlivých 

hlavných nosníkoch. 

 

Krajný hlavný nosník č. 1: 

  

 
Tabuľka 5.13 Výsledné hodnoty - krajný nosník č. 1 

 

 
Obrázok 5.16 Momenty - krajný nosník č. 1 

max 17,000 x = 19,982 m , pole 4

min -4,600 x = 14,280 m, pole 3

max 0,000

min 0,000

max 30,394 min + odpovedajúca kladná hodnota

min -34,586 x= 19,982 m, pole 4

max 52,000 podpora 4

min -4,000 podpora 3

max 803,268 max + odpovedajúca záporná hodnota

min -71,285 x=20,600 m , pole 4

max 162,535 podpora 3

min -407,342 podpora 4

podpora max 195,509 podpora 4

krajný nosník  č.1

pole

podpora

R                

[kN]

uz       

[mm]

My     

[kNm]

N         

[kN]

pole

podpora

pole

podpora
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Vnútorný hlavný nosník č. 1 

 

 
Tabuľka 5.14 Výsledné hodnoty - vnútorný nosník č. 1 

 
Obrázok 5.17 Momenty - vnútorný nosník č. 1 

Vnútorný hlavný nosník č. 2 

 

 
Tabuľka 5.15 Výsledné hodnoty - vnútorný nosník č. 2 

max 8,900 x = 19,982 m , pole 4

min -2,200 x = 14,280 m, pole 3

max 0,000

min 0,000

max 25,194 min + odpovedajúca kladná hodnota

min -20,364 x= 20,600 m, pole 4

max 40,400 podpora 4

min -1,138 podpora 3

max 496,642 max + odpovedajúca záporná hodnota

min -18,079 x=20,600 m, pole 4

max 118,365 podpora 3

min -245,459 podpora 4

R                

[kN]
podpora max 151,234 podpora 4

My     

[kNm]

pole

podpora

N         

[kN]

pole

podpora

pole

vnútorný nosník  č.1

uz       

[mm]
podpora

max 5,900 x = 19,982 m , pole 4

min -1,600 x = 14,280 m, pole 3

max 0,000

min 0,000

max 24,914 min + odpovedajúca kladná hodnota

min -12,297 x= 20,600 m, pole 4

max 33,506 podpora 4

min 0,305 podpora 3

max 296,535 max + odpovedajúca záporná hodnota

min -13,186 x=20,600 m, pole 4

max 105,565 podpora 3

min -117,266 podpora 4

40,224 podpora 2

N         

[kN]

pole

podpora

R                

[kN]
podpora max

uz       

[mm]

pole

podpora

My     

[kNm]

pole

podpora

vnútorný nosník  č.2
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Obrázok 5.18 Momenty - vnútorný nosník č. 2 

 

 

Krajný hlavný nosník č. 2 

 

 
Tabuľka 5.16 Výsledné hodnoty - krajný nosník č. 2 

 

 
Obrázok 5.19 Momenty - krajný nosník č. 2 

 

 

 

 

max 2,000 x = 19,982 m , pole 4

min -1,000 x = 13,680 m, pole 3

max 0,000

min 0,000

max 26,556 min + odpovedajúca kladná hodnota

min -2,949 x= 20,600 m, pole 4

max 29,500 podpora 4

min -4,962 podpora 1

max 232,301 max + odpovedajúca záporná hodnota

min -39,796 x=0,407 m, pole 1

max 220,657 podpora 1

min -53,734 podpora 4

R                

[kN]
podpora max 29,539 podpora 2

My     

[kNm]

pole

podpora

N         

[kN]

pole

podpora

krajný nosník  č.2

uz       

[mm]

pole

podpora
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Percentuálne vyjadrenie maximálnych hodnôt porovnávaných veličín na 

nosníkoch: 

 

 
Tabuľka 5.17 Percentuálne vyjadrenie 

Je zjavné, že krajný nosník č.1 je namáhaný najviac. Hodnoty maximálnych 

priehybov, normálových síl a reakcií sa zmenšujú od najviac namáhaného nosníka 

ku najmenej namáhanému vo veľmi podobných pomeroch. Naopak maximálne 

kladné hodnoty ohybových momentov sa nezmenšia ani na polovicu, pretože sú 

vyvodené hlavne zaťažením teplotou, ktorá má na všetkých nosníkoch rovnaký 

rovnomerný účinok. 

 

 

Overenie kombinácie výsledkov zaťaženia bolo vykonané na krajnom hlavom 

nosníku č.1 v mieste najviac namáhanej podpory č. 4 a v polovici rozpätia poľa č. 4, 

čiže vo vzdialenosti  x=19,57 m od začiatku lávky. Overovaná veličina bol moment 

My. 

 

 
Tabuľka 5.18 Kombinácia zaťažení 

Zo stálym zaťažením je potrebné počítať ako v kladnej tak aj v zápornej 

kombinácii. Pri nepriaznivom účinku je jeho koeficient zaťaženia ϕ = 1,35 (viď. tab. 

5.18). Naopak pri priaznivom účinku, stále zaťaženia odľahčujú konštrukciu, je 

použitý redukovaný súčiniteľ ϕ = 0,9 . 

Hodnota z kombinácie v poli: 

Záporná: 

((−0,736) + (−0,651)) ∙ 1,35 + (−32,715) =  −34,587 𝑘𝑁𝑚         

Rfem:  𝑀 =  −34,586 𝑘𝑁𝑚 

krajný č.1 vnútorný č.1 krajný č.2 vnútorný č.2

uz  100% 52% 35% 12%

My 100% 78% 64% 57%

N 100% 62% 37% 29%

R 100% 77% 21% 15%

pole podpora zaťaženia ϕ kombinačný ψ

-0,736 1,159 1,35 -

-0,651 1,123 1,35 -

27,548 28,968 1,5 0,6

0,193 -0,287 1,5 0,3

+ 6,507 22,848 1 -

- -32,715 -3,715 1 -

ZS5

Miesto Súčiniteľ

KV6

ZS1

ZS2

ZS4
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Kladná: 

((−0,736) + (−0,651)) ∙ 0,9 + 27,548 ∙ 1,5 ∙ 0,6 + 0,193 ∙ 1,5 ∙ 0,3 + 6,507 =  30,139 𝑘𝑁𝑚 

Rfem:  𝑀 =  30,394 𝑘𝑁𝑚 

 

Hodnota z kombinácie v podpore: 

Kladná: 

(1,159 + 1,123) ∙ 1,35 + 28,968 ∙ 1,5 ∙ 0,6 + 22,848 =  51,999 𝑘𝑁𝑚   

Rfem:  𝑀 =  52,000 𝑘𝑁𝑚 

 

Záporná: 

(1,159 + 1,123) ∙ 0,9 − 0,287 ∙ 1,5 ∙ 0,3 + (−3,715) = −1,790 𝑘𝑁𝑚     

Rfem:  𝑀 =  −2,280 𝑘𝑁𝑚 

 

Výsledné hodnoty z ručného výpočtu sú skoro totožné s hodnotami 

z programu. Overenie ručným výpočtom potvrdilo správnosť kombinácie výsledkov 

z programu. 
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Model č. 1, vrchná časť konštrukcie lávky, a model č. 2, vrchná konštrukcia lávky 

ležiaca na stĺpoch, boli zaťažované rovnako. Porovnanie výsledných hodnôt účinkov 

zaťaženia bolo vytvorené na kombinácii výsledkov zaťaženia, pre získanie 

extrémnych hodnôt vnútorných síl potrebných pre posúdenie konštrukcie. 

 

 

 

Podobne ako bolo pre model č. 1 v kapitole 5.3.1 vytvorené porovnanie 

jednotlivých hlavných nosníkov, bolo toto porovnanie vytvorené aj na modeli č. 2. 

Porovnávané veličiny sú zvislé deformácie uz, ohybové momenty My a normálové sily 

N.  

 

Krajný hlavný nosník č. 1 

 

 
Tabuľka 6.1 Výsledné hodnoty - krajný nosník č. 1 

 

 
Obrázok 6.1 Momenty - krajný nosník č. 1 

 

 

 

 

max 47,700 x = 7,480 m , pole 2

min -3,600 x =0,000 m,  väzba 1

max 30,202 min + odpovedajúca kladná hodnota

min -41,755 x= 19,982 m, pole 4

max 40,512 väzba 4

min -13,561 väzba 2 

max 783,186 max + odpovedajúca záporná hodnota

min -147,372 x=7,480 m , pole 2

max 375,109 väzba 2

min -426,072 podpora 5

N         

[kN]

pole

podpora

krajný nosník  č.1

uz       

[mm]
pole

My     

[kNm]

pole

podpora
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Vnútorný hlavný nosník č. 1 

 

 
Tabuľka 6.2 Výsledné hodnoty - vnútorný nosník č. 1 

 
Obrázok 6.2 Momenty - vnútorný nosník č. 1 

 

 

Vnútorný hlavný nosník č. 2 

 

 
Tabuľka 6.3 Výsledné hodnoty - vnútorný nosník č. 2 

max 12,100 x = 19,776 m , pole 4

min -0,700 x =13,880 m,  pole 3

max 24,274 min + odpovedajúca kladná hodnota

min -24,711 x= 20,600 m, pole 4

max 43,874 väzba 4

min -0,100 väzba 3 

max 578,250 max + odpovedajúca hodnota

min 0,000 x = 20,600 m , pole 4

max 92,353 väzba 3 

min -371,683 väzba 4

My     

[kNm]

pole

podpora

N         

[kN]

pole

podpora

vnútorný nosník  č.1

uz       

[mm]

pole / 

väzba

max 6,900 x = 20,188 m , pole 4

min -3,200 x =14,480 m,  pole 3

max -15,410 min + odpovedajúca kladná hodnota

min -24,205 x= 20,600 m, pole 4

max 36,278 väzba 4

min -1,437 väzba 3 

max 394,599 max + odpovedajúca hodnota

min 0,000 x = 20,806 m , pole 4

max 139,691 väzba 4

min -152,772 väzba 4

My     

[kNm]

pole

podpora

N         

[kN]

pole

podpora

vnútorný nosník  č. 2

uz       

[mm]

pole / 

väzba
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Obrázok 6.3 Momenty - vnútorný nosník č. 2 

 

Krajný hlavný nosník č. 2 

 

 
Tabuľka 6.4 Výsledné hodnoty - krajný nosník č. 2 

 
Obrázok 6.4 Momenty - krajný nosník č. 2 

 

 

 

Z extrémnych výsledných hodnôt vyvolaných maximálnym zaťažením na 

tomto modeli je vidno, že aj v tomto prípade je krajný nosník č. 1 namáhaný najviac. 

V ostatných nosníkoch však nie všetky účinky zaťaženia postupne ustupujú, ako 

v modeli č. 1, ale kvôli nahradeniu posuvných podpôr väzbami kĺb-kĺb vzniká 

klopenie a krútenie konštrukcie. 

 

 

max 4,900 x = 18,952 m , pole 4

min -25,300 x = 7,680 m,  pole 2

max 37,897 väzba 2

min -9,990 podpora 5 

max 347,524 max + odpovedajúca záporná hodnota

min -41,993 x = 22,454 m , pole 4

max 343,768 podpora 5 

min -210,035 väzba 2
podpora

My            

[kNm]
podpora

N         

[kN]

pole

pole / 

väzba

krajný nosník  č. 2

uz       

[mm]
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Najväčším rozdielom medzi modelmi, ktorý spôsobuje aj najväčšie rozdiely 

vnútorných síl a deformácií je v podporách. Prvý model je v priečnom smere pevne 

podopretý na všetkých 4 hlavných nosníkoch, pričom druhý  model je podopretý iba 

v strede priečneho rozpätia stĺpmi. Tým je v modeli č. 2 umožnené 

nakláňanie  krútenie vrchnej konštrukcie lávky. 

 

 

 
Obrázok 6.5 Globálne deformácie - model č. 1 

 
Obrázok 6.6 Globálne deformácie - model č. 2 

 

 

Pre zaťažovacie stavy použité v kombinácii bolo urobené na oboch modeloch 

porovnanie toho, či sú viac namáhané vonkajšie, alebo vnútorné hlavné nosníky.  

 

Skratky:  a).........krajný nosník 

  b).........vnútorný nosník 
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Tabuľka 6.5 Porovnanie namáhania 

 

Zaťažovací stav 1 – vlastná tiaž: 

V modeli č. 2 je väčšia deformácia na krajných nosníkoch pretože nie sú priamo 

podopreté.  

 

Zaťažovací stav 2 – ostatné stále zaťaženie: 

V druhom modeli moment My nadobúda skoro rovnaké hodnoty na vnútorných aj 

vonkajších nosníkoch. Na vonkajších nosníkoch pôsobí síce naviac zaťaženie od  

zábradlia, ktoré na nich spôsobuje záporný moment, ale na vnútorných nosníkoch 

je o to väčší kladný moment. 

 

Zaťažovací stav 4 – zaťaženie teplotou: 

Teplota má kvôli jej spôsobu zadávania, priamo na nosníky, skoro rovnaký vplyv na 

všetky hlavné nosníky. 

 

Zaťažovací stav 5 – zaťaženie vetrom: 

V prvom modeli sú vetrom zaťažované viac vnútorné hlavné nosíky, v druhom 

modeli je to naopak. Tu sa prejavuje umožnenie krútenia a nakláňania vrchnej 

konštrukcie lávky. Momenty v krajných nosníkov majú rovnaké hodnoty, ale opačný 

charakter.  

 

Kombinácia výsledkov 6 – zaťaženie zvláštnym vozidlom: 

Ako už bolo spomínané, tak pri zaťažení sanitkou je najviac namáhaný krajný nosník 

č. 1 v oboch modeloch. V modeli č. 2 sa takisto prejavuje nakláňanie a krútenie lávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

model 1 model 2 model 1 model 2 model 1 model 2 model 1 model 2 model 1 model 2

uz b a a a a.b a,b b a a a

My b b a b.a a.b a,b b a a a

N b b a a a.b a,b b a a a

ZS1 ZS2 ZS4 ZS5 KV6
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Na základe získaných hodnôt bol vyhotovený kontrolný posudok medzného 

stavu únosnosti hlavného nosníka. Posudzuje sa na maximálne hodnoty z modelu 

č. 1 krajného hlavného nosníka č. 1 a z modelu č. 2 krajného hlavného nosníka č.1 

a vnútorného hlavného nosníka č. 1.  

 

Pri posudzovaní bol využitý Eurokód 3 – Navrhování ocelových konstrukcí. 

Konkrétne ČSN EN 1993-1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby a ČSN 

EN 1993-2 Ocelové mosty. 

 

Hodnoty čiastkových súčiniteľov spoľahlivosti materiálu γM na mostoch: 

- únosnosť prierezu ktorejkoľvek triedy......................................... γM0 = 1,0 

- únosnosť prierezu pri posudzovaní stability prútu.................... γM1 = 1,10  

- únosnosť prierezu pri porušení oslabeného prierezu v ťahu... γM2 = 1,25 

 

Trieda prierezu hlavného nosníka je 1.  

 

 

 

Nc,Rd ....návrhová únosnosť v tlaku 

A......... plocha prierezu hlavného nosníka, 5780 mm2 

fy......... medza klzu ocele, 235 MPa 

Ned...... maximálna normálová sila 

 

podľa [7] - kap. 6.2.4 (6.10) 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝐴𝑓𝑦

γ𝑀0
=  

5780∙235∙10−3

1
= 1358,30 𝑘𝑁         pre prierezy triedy 1,2 alebo 3 

         

podľa [7] - kap. 6.2.4 (6.9) 
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
 ≤  1,0        

 

 

 

Mc,Rd ....návrhová únosnosť pri ohybe 

A......... plocha prierezu hlavného nosníka, 5780 mm2 

fy......... medza klzu ocele, 235 MPa 

Wpl,y.... plastický prierezový modul, 305330 mm3 

Med......maximálny ohybový moment 
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podľa [7] - kap. 6.2.5 (6.13) 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝑊𝑝𝑙,𝑦𝑓𝑦

γ𝑀0
=

305330∙235∙10−6

1,0
= 71,753 𝑘𝑁𝑚          

 

podľa [7] - kap. 6.2.5 (6.12) 
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
 ≤  1,0        

 

 

 

 

Vc,Rd .....návrhová únosnosť v šmyku 

Ay.........šmyková plocha prierezu hlavného nosníka, 2677,60 mm2 

fy......... medza klzu ocele, 235 MPa 

Ved......maximálna posúvajúca sila 

 

Pre plastický návrh : 

podľa [7] - kap. 6.2.6 (6.18) 

𝑉𝑐,𝑅𝑑 = 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝐴𝑦(𝑓𝑦 √3⁄ )

γ𝑀0
=

2677,6∙(235 √3⁄ )∙10−6

1,0
= 363,290 𝑘𝑁          

 

podľa [7] - kap. 6.2.6 (6.17) 
𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑐,𝑅𝑑
 ≤  1,0        

 

 

 
podľa [7] - kap. 6.2.8  

𝑉𝐸𝑑 ≤  
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑

2
    - ak platí, tak je možné zanedbať účinok plastickej šmykovej únosnosti 

          
podľa [7] - kap. 6.2.1 (6.2) 
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑅𝑑
+

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑑
 ≤  1,0       

 

Keďže najväčšia posúvajúca sila z oboch modelov je menšia ako polovica plastickej 

šmykovej sily, účinok plastickej šmykovej sily sa zanedbáva. 

  

 Vmax = 123,577 kN ≤ Vpl Rd / 2 = 181,645 kN  

 

 

 

 

MODEL Č. 1 – Krajný nosník č. 1 

Maximálny moment sa nachádza v mieste podpory č. 4 a maximálna 

normálová sila v poli č.4. 
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Tabuľka 7.1 Posúdenie - model č. 1 

    Ved =     102,095       kN  

 

Vyhovuje na tlak a aj na ohyb pre maximálnu posúvajúcu silu aj pre 

maximálny ohybový moment. 

 

Kombinácia tlaku a ohybu: 

0,300 + 0, 725 =  1,025 ≰  1,0 pre maximálny ohybový moment 

0,591 + 0,519 =  1,110 ≰  1,0 pre maximálnu normálovú silu 

 

Jedným dôvodom prečo nosník nevyhovie na kombináciu tlaku a ohybu je, že 

model konštrukcie nie je úplný a namodelované podpory nezodpovedajú reálnemu 

prepojeniu vrchnej časti lávky so spodnou. Druhým dôvodom môže byť to, že 

zaťaženie teplotou na konštrukciu bolo zadané v extrémnych hodnotách tzv. až 

veľmi na stranu bezpečnú a práve maximálne hodnoty momentov  na konštrukcii sú 

spôsobené z veľkej časti od tohto zaťaženia.  

 

  

MODEL Č. 2 – Krajný nosník č. 1 

Maximálny moment sa nachádza v mieste podpory č. 4 a maximálna 

normálová sila v poli č.4. 

 

 
Tabuľka 7.2 Posúdenie - model č. 2 - krajný nosník 

    Ved =     123,577        kN  

 

Vyhovuje na tlak a aj na ohyb pre maximálnu posúvajúcu silu aj pre 

maximálny ohybový moment. 

 

Kombinácia tlaku a ohybu: 

0,182 + 0, 565 =  0,747 ≤  1,0 pre maximálny ohybový moment 

0,577 + 0,553 =  1,130 ≰  1,0 pre maximálnu normálovú silu 

 

TLAK OHYB

Ned/Npl,rd      Med/Mpl,Rd     

Med = 52,000 kNm N(odp) = -407,342 kN 0,300 0,725

Ned = 803,268 kN M(odp) = -37,246 kNm 0,591 0,519

Model č. 1 - krajný hlavný nosník č. 1

TLAK OHYB

Ned/Npl,rd      Med/Mpl,Rd     

Med = 40,512 kNm N(odp) = -246,640 kN 0,182 0,565

Ned = 783,186 kN M(odp) = -39,682 kNm 0,577 0,553

Model č. 2 - krajný hlavný nosník č. 1
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Tento nosník vyhovie na posúdenie kombináciu tlaku a ohybu pre maximálny 

ohybový moment. Nevyhovie však v mieste pre maximálnu normálovú silu. To 

takisto môže byť spôsobené počítaním s extrémnym zaťažením od teploty.  

Zároveň model, ktorý bol vytvorený pre účel tejto bakalárskej práce, ako aj výpočet 

a modelovanie zaťaženia na konštrukciu nemusia byť a pravdepodobne ani nie sú 

zhodné s pôvodným modelom. 

 

MODEL Č. 2 – Vnútorný nosník č. 1 

Maximálny moment sa nachádza v mieste podpory č. 4 a maximálna 

normálová sila v poli č. 2. 

 

 

 
Tabuľka 7.3 Posúdenie - model č. 2 - vnútorný nosník 

    Ved =     -72,312        kN  

 

Vyhovuje na tlak a aj na ohyb pre maximálnu posúvajúcu silu aj pre 

maximálny ohybový moment. 

 

Kombinácia tlaku a ohybu: 

0,274 + 0,6115 =  0,885 ≤  1,0 pre maximálny ohybový moment 

0,426 + 0,344 =  0,770   ≤  1,0 pre maximálnu normálovú silu 

 

 Vyhovuje na kombináciu tlaku a ohybu pre maximálny ohybový moment aj 

pre maximálnu posúvajúcu silu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLAK OHYB

Ned/Npl,rd      Med/Mpl,Rd     

Med = 43,847 kNm N(odp) = -371,683 kN 0,274 0,611

Ned = 578,250 kN M(odp) = -24,711 kNm 0,426 0,344

Model č. 2 - vnútorný hlavný nosník č. 1
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Cieľom tejto bakalárskej práce bolo  vykonať statickú analýzu vybranej oceľovej 

lávky.  Podkladom pre túto prácu bola výkresová dokumentácia oceľovej lávky pre 

peších pri Poliklinike Východ v meste Košice na Slovensku z roku 2003. 

 

V programe Dlubal RFEM 5.16 pre statické výpočty pomocou metódy 

konečných prvkov boli vytvorené dva  3D modely konštrukcie lávky. Jeden model bol 

vytvorený iba z vrchnej časti konštrukcie lávky, čiže z hlavých nosníkov, výstuh 

a z mostovkového plechu. Druhý model bol vytvorený domodelovaním stĺpov ku 

vrchnej konštrukcii z prvého modelu pomocou väzby kĺb - kĺb. Pri vytváraní modelu 

vrchnej časti lávky bolo uvažovaných viac možností, z ktorých bol vybratý variant, 

ktorý sa najviac približoval  skutočnej konštrukcii lávky.  

 

Zaťaženie na lávku bolo počítané ručne, s využitím Eurokódu 1, ČSN EN 1991 -

Zatížení konstrukcí, a národných príloh ku norme STN EN 1991 - Zaťaženie 

konštrukcií. Následne boli tieto zaťaženia vložené do oboch modelov rovnako. Zo 

zaťažení bola vytvorená kombinácia zaťažení ako kombinácia výsledkov v programe 

a výsledky boli ručne overené.  

 

Vyhodnotenie jednotlivých zaťažení samostatne bolo vykonané na modeli č. 1, 

kde boli porovnávané ich účinky na hlavné nosníky. Vyhodnotenie kombinácie 

zaťažení bolo vykonané na oboch modeloch a výsledné hodnoty boli medzi sebou 

porovnávané. Z výsledkov vyplynulo, že aj pri posudzovaní iba niektorého 

konštrukčného prvku stavby je dôležité uvažovať s celou konštrukciou, pretože keď 

bola pridaná spodná stavba lávky, odozva konštrukcie na rovnaké zaťaženia bola 

úplne odlišná. 

 

Čo sa týka posúdenia na medzné stavy únosnosti, tak bol vyhotovený 

jednoduchý posudok na tlak, ohyb, šmyk a ich kombináciu.  

 Posudzovaný najviac namáhaný nosník z prvého modelu nevyhovel na 

kombináciu ohybu a tlaku v horšom prípade o 11%.  To môže byť spôsobené práve 

neúplnosťou modelu, respektíve nie úplne vhodným zvolením uloženia konštrukcie, 

alebo uvažovanie s extrémnym zaťažením od teploty. 

Z druhého modelu boli vytvorené posudky na dva nosníky. Najviac namáhaný, 

krajný, ktorý nevyhovel o 13% v priereze s maximálnou posúvajúcou silou a viac 

namáhaný nosník zo stredných dvoch, ktorého posudok vyšiel vyhovujúco. 

Dôvodov, prečo tieto posudky nemuseli vyjsť je hneď niekoľko. Ako prvé treba 

poznamenať, že modely vytvorené pre účel tejto bakalárskej práce sa nemusia 

zhodovať s modelmi, ktoré boli vyhotovené pri rekonštrukcii lávky, takže väzby 
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podpory, či zaťaženia mohli byť modelované iným spôsobom. Ďalšími z možností 

môžu byť napríklad iný výpočet zaťaženia, či už použitie iných súčiniteľov, alebo 

dokonca použitie nejakej zo starších noriem.  
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