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ABSTRAKT  

PTedmětem této diplomové práce je návrh a posouzení lávky v xelezném 
Brodě pTes Teku Jizeru. PTedběyné hodnocení obsahuje 3 rjzné varianty 
lávkových mostj. Na základě multikriteriální analýzy je zvolena nejvhodněj¥í 
varianta pro detailní posouzení. Podrobný statický výpočet obsahuje 
posouzení nosných částí konstrukce a spojj. Délka rozpětí je 60,0 a volná 
¥íTka na lávce 2,5 m. Konstrukce je vyrobena z tTíd oceli S355 a S460. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

lávka pro pě¥í, ocelová konstrukce, pTíhradový nosník, obloukový nosník, 
vierendeeljv nosník, ocelové spoje, kotvení, svaTovaný profil 

ABSTRACT  

The subject of this master装s thesis is the design and assessment of footbridge 
in xelezný Brod across the Jizera river. The preliminary assessment contains 3 
different variants of footbridges. Based on the multi-criteria analysis will be 
chosen the most suitable type for detailed design. Detailed static analysis 
contains assessment of the main load-bearing parts of the structure including 
joints. The length of span is 60,0 m and the width of passage is 2,5 m. The 
structure is made of steel class S355 and S460. 

KEYWORDS 

footbridge, steel structure, truss beam, arched beam, vierendeel装s beam, 
steel joints, anchoring, welded profile 
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Úvod 
 D]vodem pro návrh a posouzení nové lávky ve mEstE Železný Brod je 
nevyhovující stav ocelové lávky pUes Ueku Jizeru. Špatný stavebnE technický stav 
stávající lávky je zapUíčinEn nedostatečnou údržbou kosntrukce v pr]bEhu životnosti.  
 Pro pUedbEžný návrh lávky byly zvoleny tUi r]zné typy ocelových konstrukcí. 
Z tEchto variant bude na základE multikriteriální analýzy, zohledOující jednotlivé 
parametry, vybrána nejvhodnEjší pro podrobné statické posouzení. 
 Všechny varianty byly vytvoUeny jako prostorový 3D model v programu Scia 
Engineer 2018 pomocí prutových prvk]. 

1. Oblouková varianta 
  Jedná se o obloukový typ lávky s mezilehlou zavEšenou mostovkou. Zvolený typ 
tvoUí dva hlavní obloukové pásy, na kterých je po délce pomocí táhel zavEšena mostovka 
pUevádEjící pEší provoz. Stabilita oblouk] je po délce zajištEna pUíčlemi propojujícími oba 
obloukové nosníky. Obloukové nosníky a hlavní pásy mostovky mají svaUované 
uzavUené profily. StejnE tak i profily pUíčlí nad úrovní mostovky mají uzavUený svaUovaný 
profil. Na tomto profilu je zároveO uložena mostovka. Nosná konstrukce mostovky je 
doplnEna pUíhradovým ztužidlem. VýplOové pruty ztužidla, které se skládají z diagonál a 
pUíčník], propojují hlavní nosníky mostovky. PUíčníky z válcovaných profil] zároveO 
slouží jako nosný rošt pro pochozí část mostovky. Diagonály a pUíčel podporující 
mostovku jsou tvoUeny kruhovými uzavUenými profily. Tyčové profily táhel jsou 
z vysokopevnostní oceli S460, všechny ostatní prvky konstrukce jsou z oceli tUídy S355. 
 RozpEtí oblouk] je 55,5 m se vzepEtím ř,0 m a polomErem 47,4 m. Osová 
vzdálenost mezi ložisky pro uložení mostovky je 60,0 m. Výška mostovky nad terénem 
byla volena s ohledem na dodržení 100letého pr]toku. StUední pole má rozpEtí 4Ř,0 m a 
krajní pole 6,0 m. 
 Uložení oblouku je realizováno pomocí čepových spoj] na železobetonových 
kotevních blocích. Mostovka je uložena na krajních železobetonových opErách pUes 
elastomerová ložiska. ŠíUkové uspoUádání na lávce bylo voleno s ohledem na platné 
pUedpisy týkající se pEšího provozu. Volná šíUka 2,5 m a výška 3,5 m je dodržena v celé 
délce lávky.  
 Z d]vodu zlepšení stávajících pr]tokových podmínek bylo také zvoleno mírné 
nadvýšení mostovky (1,0 m uprostUed rozpEtí) které je v souladu s požadavky NIPI pro 
pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Maximální podélný sklon je 
3,0% v místE opEr. 
 

1.1 Výpočtový model 
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1.2 Popis konstrukce 
 Obloukové nosníky jsou uloženy pomocí kloubových podpor, které vystihuje 
čepové uložení konstrukce. Rámový pUípoj pUíčlí k oblouk]m je realizováno svarovými 
spoji. Kloubové pUipojení táhel propojujících mostovku s oblouky tvoUí systémové 
koncovky typu Macalloy, které jsou čepovE napojeny na hlavní pásy mostovky. VýplOové 
prvky ztužidla mostovky složené z diagonál a pUíčník] jsou kloubovE pUipojeny k hlavním 
pás]m mostovky pomocí šroubových spoj]. 
 Pro vystihnutí skutečného p]sobení konstrukce bylo v prvcích táhel zabránEno 
p]sobení tlakového namáhání. Na základE toho byl pro tuto variantu zvolen nelineární 
výpočet konstrukce. 
 Zvolený typ okrajových podmínek je podrobnE popsán v pUíloze E – Statický 
výpočet pUedbEžných variant. 

1.3. Využití nosných prvk] 

 

1.4 Výkaz materiálu 

 

 

ozn. 
pr]Uezu prvek typ pr]Uezu počet kus] celková délka 

[m]
hmotnost dílce 

[kg/m]
celková hmotnost  

[kg]

N1 obloukový nosník svaUovaný pU]Uez - 
350,20; 550,20

2 122,4 262,8 32167

N2
hlavní nosník 

mostovky
svaUovaný pU]Uez - 

250,12; 350,12
2 120,0 105,2 12624

N3 pUíčel svaUovaný pU]Uez - 
250,12; 550,12

3 11,0 150,7 1664

N4
pUíčel podporující 

mostovku
tr 456/6,3 2 7,3 70,0 512

N5 pUíčník IPE 220 21 53,5 26,2 1402

N6 táhlo RD 28 14 51,6 4,8 248

N7 diagonála - ztužidlo TR 88,9/3,6 20 66,2 6,8 450

ぇ 49066

spoje 3% 1472
proUez 5% 2453

ぇ 52992

Výkaz materiálu - oblouková varianta

Hmotnost nosných prvk] konstrukce

Celková hmotnost nosné konstrukce
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2. Varianta Vierendeel 
 Hlavním nosným prvkem konstrukce je tzv. Viereendeel]v nosník se zakUiveným 
horním a dolním pásem ze svaUovaných uzavUených profil]. V pUíčném smEru jsou horní 
pásy nosníku odklonEny od svislé roviny o 13°.  Po délce je konstrukce ztužena pUíčnými 
polorámy, které jsou složeny ze svislic a pUíčník] tvoUených uzavUenými válcovanými 
profily. Svislice propojující horní a dolní pás mají radiální uspoUádání. Stabilita horního 
pásu je ve tUetinách rozpEtí zajištEna pUíčlemi z uzavUených svaUovaných profil]. V úrovni 
mostovky je umístEno pUíhradové ztužidlo tvoUené pUíčníky a diagonálami. PUíčníky 
zároveO slouží jako nosný rošt pro uložení pochozí části mostovky. Všechny prvky nosné 
konstrukce jsou navrženy z oceli S355. 
 Jedná se o jedopolovou konstrukci s rozpEtím mezi osami uložení 60,0 m. 
ŠíUkové uspoUádání na lávce bylo voleno s ohledem na platné pUedpisy týkající se pEšího 
provozu. SvEtlá šíUka 2,5 m a výška 3,5 m je dodržena v celé délce lávky. 
 Mírné vzepEtí mostovky, ovlivOující podélný sklon, je v souladu s požadavky NIPI 
pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Maximální podélný sklon 
je 3,0% v místE opEr. 

2.1 Výpočtový model 

 

2.2 Popis konstrukce 
 Horní i dolní pásy hlavního nosníku tvoUí zakUivené pruty r]zných polomEr]. 
PUíčníky jsou rámovE pUipojeny k pr]bEžným dolním pás]m nosník]. StejnE tak propojují 
jednotlivé svislice horní a dolní pás hlavního nosníku. Diagonály pUíhradového ztužidla 
jsou pUipojeny kloubovE v místE pUípoje pUíčníku na dolní pás. PUíčle, zajiš[ující 
prostorovou stabilitu horního tlačeného, jsou pUipojeny rámovE svarovými spoji. 
 Konstrukce je uložena na krajích rozpEtí pUes elastomerová ložiska na spodní 
stavbE, tvoUené železobetonovými opErami. Schéma a popis okrajových podmínek je 
popsán v pUíloze E - Statický výpočet pUedbEžných variant.  
 Na základE zvoleného typu statického modelu lávky byl pro analýzu konstrukce 
zvolen lineární výpočet. 
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2.3. Využití nosných prvk] 

 

 

2.4 Výkaz materiálu 

 

3. PUíhradová varianta 
 Hlavním nosným prvkem této varianty jsou prostorovE zakUivené pUíhradové 
nosníky. VýplOové pruty propojující horní a dolní pás nosníku tvoUí pouze diagonály bez 
podružných svislic (tzv. Warren]v nosník). Horní i dolní pásy jsou z prostorovE 
zakUivených prvk] s uzavUeným svaUovaným profilem. Prostorová stabilita konstrukce je 
zajištEna pUíhradovým ztužidlem v úrovni mostovky, které je složeno z diagonál a 
pUíčník] propojujících spodní pásy pUíhradových nosníku. PUíčníky z válcovaných profil] 
dále slouží jako nosný rošt pro uložení pochozí části mostovky. Dále je stabilita horních 
pás] nosníku zajištEna pUíčlemi z uzavUených svaUovaných profil]. Všechny prvky nosné 
konstrukce jsou navrženy z oceli S355. 
 Jedná se o jednopolovou konstrukci s rozpEtím mezi osami uložení 60,0 m. 
ŠíUkové uspoUádání na lávce bylo voleno s ohledem na platné pUedpisy týkající se pEšího 
provozu. SvEtlá šíUka lávky v nejužším místE je 2,5 m a výška 3,5 m. SvEtlá výška i šíUka 
konstrukce se smErem od stUedu k opErám plynule rozšiUuje.  

ozn. 
pr]Uezu prvek typ pr]Uezu počet kus] celková délka 

[m]
hmotnost dílce 

[kg/m]
celková hmotnost  

[kg]

N1 horní pás svaUovaný pU]Uez - 
400,25; 570,25

2 126,8 363,1 46051

N2 dolní pás svaUovaný pU]Uez - 
340,15; 330,12

2 120,0 124,2 14904

N3 pUíčel svaUovaný pU]Uez - 
250,12; 550,12

10 9,2 150,7 1383

N4 svislice - kraj TR 4HR 200/200/5 20 47,2 89,0 4197

N5 svislice - stUed TR OBD 200/100/5 18 66,6 26,2 1744

N6 pUíčník TR OBD 200/100/4 21 56,7 18,0 1021

N7 diagonála - ztužidlo TR 88,9/3,6 20 66,2 6,8 450

ぇ 69749

spoje 3% 2092
proUez 5% 3487

ぇ 75329

Výkaz materiálu - varianta Vierendeel

Hmotnost nosných prvk] konstrukce

Celková hmotnost nosné konstrukce
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 Mírné vzepEtí mostovky, ovlivOující podélný sklon, je v souladu s požadavky NIPI 
pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Maximální podélný sklon 
je 3,0% v místE opEr. 

4.1 Výpočtový model

 
4.2 Popis konstrukce 
 PUíhradové nosníky jsou tvoUený pr]bEžným horním a dolním pásem, které jsou 
propojeny pomocí diagonál. Diagonály pUíhradového nosníku jsou stejnE jako diagonály 
mostovkového ztužidla pUipojeny pomocí kloub] k jednotlivým pás]m. StejnE tak 
pUíčníky, které jsou součástí mostovkového ztužidla, jsou pUipojeny kloubovými spoji k 
dolním pás]m nosníku. Horní tlačené pásy nosník] jsou propojeny pUíčnými profily 
z d]vodu zajištEní stability. 
 Konstrukce je stejnE jako pUedchozí varianta uložena na krajích rozpEtí pUes 
elastomerová ložiska na spodní stavbE, tvoUené železobetonovými opErami. 
 Schéma a popis okrajových podmínek je popsán v pUíloze E - Statický výpočet 
pUedbEžných variant.  
 Na základE zvoleného typu statického modelu lávky byl pro analýzu konstrukce 
zvolen lineární výpočet. 

4.3 Využití nosných prvk]  
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4.4 Výkaz materiálu  

 

 

5. Vyhodnocení  
 Pro zhodnocení variant byla vybrána metoda minimalizační multikriteriální 
analýzy, kdy bylo jednotlivým kritériím (hmotnost, cena, estetika) stanoveno hodnocení 
od nejvhodnEjší (1) po nejménE vhodnou variantu (3). Kritériím byla pUidElena váha, 
určující výsledný vliv na celkové hodnocení. Výsledkem je suma součinu dílčích 
hodnocení s pUíslušnou váhou. Optimální variantou je konstrukce s nejnižší hodnotou 
výsledku. Vstupní kritéria byla vybrána tak, aby bylo co nejlépe možné objektivnE určit 
nejvhodnEjší variantu. 
 Parametry hmotnost a cena byly určeny na základE dílčích výkaz] materiálu pro 
jednotlivé varianty. Výše jednotkové ceny se odvíjí od  počtu a náročnosti konstrukčních 
detail], velikosti montážních celk] a požadavk] na spodní stavbu. Z tohoto d]vodu se 
jednotková cena dílčích typ] konstukcí liší. Pro obloukovou variantu je výše jednotkové 
ceny 75 kč/kg, pro variantu Vierendeel je 70 kč/kg a pro pUíhradovou variantu lávky 65 
kč/kg.  Ve výsledném hodnocení je pro lepší pUedstavu uvedena pouze celková cena 
lávky.  
 Vzhled konstrukce byl posuzován na základE autorova subjektivního pohledu. 
ZohlednEna byla vhodnost umístEní daného typu do okolní zástavby, originalita 
jednotlivých návrh] a v neposlední UadE subtilnost dané konstrukce. 

ozn. 
pr]Uezu prvek typ pr]Uezu počet kus] celková délka 

[m]
hmotnost dílce 

[kg/m]
celková hmotnost  

[kg]

N1 horní pás svaUovaný pU]Uez - 
300,20; 400,18

2 128,7 225,3 28988

N2 dolní pás svaUovaný pU]Uez - 
260,14; 350,12

2 120,0 113,4 13608

N3 pUíčel svaUovaný pU]Uez - 
200,12; 4000,12

10 33,9 113,0 3828

N4 diagonála - kraj TR 4HR 200/200/5 24 119,8 30,1 3606

N5 diagonála - stUed TR OBD 200/100/5 12 59,9 22,5 1348

N6 pUíčník - kraj HEB180 16 55,4 51,2 2836

N7 pUíčník - stUed IPE 200 5 14,3 22,4 319

N8 diagonála - ztužidlo TR 88,9/3,6 20 83,2 9,8 815

ぇ 54533

spoje 3% 1636
proUez 5% 2727

ぇ 58896

Hmotnost nosných prvk] konstrukce

Celková hmotnost nosné konstrukce

Výkaz materiálu - pUíhradová varianta
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5.1 Multikriteriální analýza 

 

5.2 ZávEr 
Z výsledku multikriteriální analýzy je patrné, že jako nejvhodnEjší typ lávky byla 
vyhodnocena oblouková varianta s mezilehlou mostovkou. Tato varianta je podrobnE 
posouzena v pUíloze D – Statický výpočet. Rozhodujícím kritériem analýzy byla hmotnost 
a z toho vyplývající výsledná cena konstrukce. 
 

hmotnost [t] cena [kč] estetitka Vyhodnocení

52,992 3 974 400
1 2

75,329 4 896 385
3 3

58,896 3 533 760
2 1

0,4 0,4 0,2váha kritéria

1,4

2,8

1,8

1

2

3

Multikriteriální analýza

Varianty

pUíhradová varianta

varianta Vierendeel

oblouková varianta
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1. Použité normativní dokumenty 
[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí – účinnost od 4/2004 
[2] ČSN EN 1řř1-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení –  
   Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních   
   staveb – účinnost od 3/2004 
[3] ČSN EN 1řř1-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení –  
   Zatížení vEtrem – účinnost od 5/2007 
[4] ČSN EN 1řř1-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení –  
   Zatížení teplotou – účinnost od 6/2005 
[5] ČSN EN 1řř1-2  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostu dopravou 
   - účinnost od 8/2005 
[6] ČSN EN 1řř3-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
   pravidla a pravidla pro pozemní stavby – účinnost od 1/2007 
[7] ČSN EN 1řř3-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení  
   stEn - účinnost od 3/2008 
[Ř] ČSN EN 1řř3-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1:   
   Navrhování styčník] – účinnost od 1/2007 
[9] ČSN EN 1řř3-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové  
   mosty - účinnost od 2/2008 
[10] ČSN ISO 124ř4 Zatížení konstrukcí námrazou – účinnost od 5/2010 

2. Schéma konstrukce 

 

3. Identifikační údaje 
Stavba :    Lávka pro pEší, Železný Brod 

Objekt:     SO 201 Lávka pUes Jizeru 

Katastrální území:   Železný Brod [796221] 

Obec:      Železný Brod [563871] 

Kraj:     Liberecký 

Objednatel stavby:   MEsto Železný Brod 

     NámEstí 3. kvEtna 1 

     4Ř2 22 Železný Brod 

Uvažovaný správce:   MEsto Železný Brod 

     NámEstí 3. kvEtna 1 
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     4Ř2 22 Železný Brod 

Projektant:    Bc. VojtEch Morks 

4. Základní údaje o lávce 
Charakteristika   
 Nová konstrukce lávky se nachází v místE p]vodní konstrukce, na které byl 
z d]vodu špatného stavebnE technického stavu omezen provoz. Jedná se o obloukovou 
variantu lávky s mezilehlou mostovkou. Tato varianta byla na základE posouzení 
pUedbEžných variant vyhodnocena jako nejvhodnEjší pro dané území a typ pUevádEné 
dopravy.  

 

Délka konstrukce:   62,0 m 

RozpEtí:    60,0 m (mezi osami uložení) 

Délka krajních polí:    6,0 m 

Délka stUedního pole:   48,0 m 

Výška lávky:    5,3 m (niveleta nade dnem koryta) 

ŠíUka lávky:    4,35 m 

ŠíUka mostovky:   3,25 m  

Volná šíUka na lávce:   2,5 m (mezi zábradlím) 

Konstrukční výška:   9,15 m  

Volná výška    5,25 m (pod mostem v ose rozpEtí nade dnem  
     koryta) 

     3,6 m (pr]chozí výška na mostu) 

Úhel kUížení    kolmý ř0° 

Staničení toku    Ukm cca řŘ,160 

Hladina 100leté vody   Q100 = 279,600 m n.m. 

 

5. Zd]vodnEní stavby a umístEní 
Zd]vodnEní 
 PotUeba stavby nové lávky je vyvolána velmi špatným stavem nosné konstrukce 
stávající lávky, který je zapUíčinEn zanedbáním údržby jednotlivých konstrukčních částí 
v pr]bEhu životnosti. Pro nevyhovující stav byla namísto náročné rekonstrukce bez 
zajištEní návrhové životnosti zvolena varianta nové lávky v místE stávající. 

 

Územní podmínky 
 Stavba se nachází v intravilánu mEsta Železný Brod. Konstrukce pUevádí pEší a 
cyklistikou dopravu pUes Ueku Jizeru a propojuje tak Jiráskovo nábUeží s nábUežím 
Obránc] míru, popUípadE vlakové nádraží s místním sportovištEm. 

 

Charakter komunikace 
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 Prostorové uspoUádání na lávce bylo voleno s ohledem na požadavky pro osoby 
se sníženou schopností pohybu a druh pUevádEné dopravy. Pro dodržení normových 
pUedpis] byla volná šíUka profilu navržena na 2,5 m a svEtlá výška 3,5 m, díky tomu jsou 
zajištEny parametry pro pEší i cyklistický provoz. Podélný sklon mostovky je promEnný 
po délce, s nejvyšší hodnotou je 3,0 % v místE opEr. Niveleta bude navazovat na novE 
zUízené nástupní úseky tak, aby nebyly zhoršeny stávající parametry tras.  

 

7. Zatížení 
 Zatížení bylo uvažováno v souladu s platnými pUedpisy a v jednotlivých 
kombinacích umístEno tak, aby došlo k vyvození maximálního pUitEžujícího účinku viz 
D - Statický výpočet. 

Vlastní tíha   zatížení bylo generováno programem    
    SCIA Engineer 18.1 

Ostatní stálé zatížení vlastní tíha zábradlí 圏塚┸佃┸賃 噺 ど┸の 倦軽 兼エ   

    pochozí část mostovky 圏鎚┸陳┸賃 噺 に┸ぬにね 倦軽【兼態 

Zatížení chodci  charakteristická hodnota svislého zatížení  

    圏塚┸賃 噺 の 倦軽 兼態エ  

    charakteristická hodnota vodorovného zatížení – smEr X 

    圏朕┸怠┸賃 噺 な┸ど 倦軽 兼態エ   

    vodorovný účinek zatížení na zábradlí – smEr Y 

     圏朕┸態┸賃 噺 な┸ど 倦軽 兼エ  

Zatížení vEtrem  vEtrná oblast - III - 懸長┸待 噺 にば┸の 兼【嫌 

    Kategorie terénu - III      

Zatížení námrazou  tUída námrazy – R5 

    兼栂 噺 の 倦訣【兼 

 

8. Technické Uešení  
Popis nosné konstrukce 

 

Oblouky 
 RozpEtí oblouk] je 55,5 m se vzepEtím 9,0 m a polomErem 47,4 m. Osová 
vzdálenost oblouk] je 4,0 m. Profil nosník] je uzavUený svaUovaný výšky 550 mm a šíUky 
350 mm z oceli tUídy S355. Po délce budou oblouky ztuženy ve smEru z roviny oblouku 
pUíčlemi. Z d]vodu dopravy jednotlivých dílc] budou nocníky rozdEleny na 5 celk], které 
bude v místE stavby montážnE svaUeny. Kotvení oblouku je realizováno pomocí 
čepových spoj] na kotevních blocích. 

 

Mostovka 
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 Mostovka je uložena na krajních opErách vzdálených 60,0 m (vzdálenost mezi 
osami ložisek) a na pUíčlích mezi obloukovými nosníky ve vzdálenosti 6,0 m od krajních 
opEr. Nosná konstrukce mostovky je tvoUena prvky z oceli S355. 
 Hlavní nosníky mostovky z pr]bEžných po délce zakUivených prut] uzavUených 
svaUovaných profil] mají výšku 350 mm a šíUku 250 mm. V místE uložení hlavních 
nosník] mostovky na pUíčle mezi oblouky bude zajištEn pouze svislý a pUíčný pUenos 
namáhání od zatížení p]sobícího na mostovce. V pUíčném smEru bude stabilita 
mostovky zajištEna pUíhradovým ztužidlem. 
 VýplOové pruty pUíhradového ztužidla v úrovni mostovky jsou tvoUeny pUíčníky a 
diagonálami. PUíčníky z válcovaných profil] IPE220 také zároveO slouží jako podkladní 
rošt pro pochozí část mostovky. Osová vzdálenost pUíčník] je 3,0 m. Diagonály, 
zajiš[ující pUenos vodorovných sil do hlavních pásu mostovky jsou z kruhových profil] 
TR 114,3/3,6. Kloubové pUipojení diagonál a pUíčníku k pás]m mostovky je zajištEno 
pomocí šroubových spoj].  
 Pochozí část mostovky tvoUí rošt z válcovaných profil] IPE120, ke kterému je 
pUipevnEn pr]bEžný plech s vrstvou z litého asfaltu. V pUíčném smEru je sklon mostovky 
2,5%.  
 
 
PUíčle 
 Profily nad úrovní mostovky tvoUí uzavUené svaUované profily výšky 550 mm a 
šíUky 250 mm. Dolní profil, na kterém je zároveO uložena mostovka, je  kruhového profilu 
TR 457/8. PUíčle jsou k obloukovým nosník]m pUipojeny rámovE koutovými svary. Prvky 
pUíčlí jsou navrženy z oceli S355. 

 

Táhla 
 Táhla, pomocí kterých je zavEšena mostovka na obloukových nosnících, tvoUí 
tyčové profily RD28 z vysokopevnostní oceli S460. Táhla i čepový pUípoj k hlavním 
pás]m mostovky je navržen ze systému Macalloy. Z d]vodu kruhové geometrie 
obloukových nosník] byl jako nejvhodnEjší zvolen typ radiálního zavEšení nosných 
táhel. V úrovni mostovky jsou od sebe táhla vzdálena 6,0 m. 

 

Statické a hydrotechnické posouzení  
 Podrobné statické posouzení je obsaženo v samostatné pUíloze D – Statický 
výpočet. Podrobné hydrotechnické posouzení není z d]vod] nadvýšení pr]točného 
profilu oproti p]vodnímu stavu součástí diplomové práce. 

 
Uložení 
 Kloubové uložení obloukových nosník] je realizováno pomocí čepového kotvení 
na železobetonových patních blocích. Čepový spoj je 6 stUižný s čepem Ø50 z oceli 
S355. Spoj je dále tvoUen pUedem zabetonovanou patní deskou s dodatečnE osazenými 
kotevními šrouby 6 x FIS-V M30 s kotevní hloubkou 300 mm. 
 Konstrukce mostovky je uložena pUes elastomerová ložiska na krajních 
železobetonových opErách.  Schéma a typ použitých ložisek je popsán v pUíloze D – 
Statický výpočet. 
 
 
Zábradlí 
 Jako záchytné zaUízení je navrženo ocelové dvoumadlové zábradlí se svislou 
výplní max. 120 mm. Výška horního madla je 1,3 m nad mostovkou a výška dolního 
madla 1,1 m. Ve výšce 0,25 m je opatUeno vodící tyčí. 
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9. PUípoje 
 Kloubové pUipojení prvk] mostovkového ztužidla je tvoUeno šroubovými spoji 
z oceli tUídy Ř.Ř a styčníkovými plechy z oceli S355. Rámový pUípoj pUíčlí k obloukovým 
nosník]m je proveden pomocí koutových svar] výšky 6 mm. Napojení koncovek táhel 
tvoUených systémem Macalloy je provedeno z oceli tUídy S 355. StejnE tak čepové 
uložení oblouk] na patních blocích je tvoUeno prvky z oceli tUídy S355.  

 

10. Montáž 
 Nejprve bude provedena spodní stavba. Výroba železobetonových opEr a 
patních blok] v závislosti na zjištEných geotechnických podmínkách dané lokality. Po 
provedení spodní stavby budou na levém bUehu Jizery pUipravena pUedmontážní plošina, 
na které budou sestaveny montážní dílce oblouku v jeden celek. Tento prvek bude 
následnE osazen a upevnEn v požadované poloze na patních blocích a montážnE 
zajištEn.  NáslednE dojde ke smontování a osazení mostovky, která bude do doby nežli 
budou napnutá všechna lana montážnE podepUena. Hlavní pásy mostovky budou 
rozdEleny na 5 montážních celk], které budou svaUeny tupými svary. Konstrukce 
mostovky bude dále doplnEna výplOovými pruty, které jsou pUipojeny šroubovými spoji. 
Poté se začnou symetricky zavEšovat jednotlivá táhla smErem od konc] lávky tak, aby 
nedocházelo k nesymetrickému zatEžování obloukových dílc]. PUi osazení mostovky na 
ložiska bude nutno nastavit a zkontrolovat rozsah dovolených posun]. V poslední fázi 
dojde k osazení prvk] zábradlí a montáži samotné pochozí vrstvy mostovky. Nová 
konstrukce lávky bude oproti p]vodní poloze posunuta o cca 5 m po smEru toku. Na 
základE toho bude stávající lávka sloužit jako provizorní pUevedení dopravy po dobu 
výstavby. NáslednE bude provedena demolice stávající lávky. 

 

11. Údržba konstrukce 
 Pro zachování dobrého stavu a odpovídající životnosti konstrukčních prvk] se 
doporučuje Uádné udržování po celou dobu návrhové životnosti. Dále bude zajištEna 
kontrola odpovídajícího stavu konstrukce mostními prohlídkami, které budou provedeny 
odbornE zp]sobilou osobou v pravidelných intervalech.  

 

12. Tešení protikorozní ochrany 
 Z d]vodu velkých montážních celk] nebylo možné zvolit povrchovou ochranu 
konstrukce zinkováním. Na základE toho byl pro zadaný druh konstrukce jako 
nejvhodnEjší typ povrchové ochrany zvolen nátErový systém. Ochranné nátEry budou 
provedeny ve dvou vrstvách. Pro vrstvu základního nátEru byl zvolen SikaCor ZP Primer 
- 80 たm a jako krycí nátEr byl vybrán SikaCor PUR SW 200 たm. Nutno použít kompletní 
nátErový systém, nelze kombinovat r]zné systémy jednotlivých vrstev. Vybrané nátEry 
jsou v souladu s platnými normami.  

 

 


