
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ  
INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES  

NÁVRH LÁVKY PŘES ŘEKU SVRATKU V BRNĚ  
DESIGN OF FOOTBRIDGE OVER THE RIVER SVRATKA IN BRNO  

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Štěpán Konečný  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. PETR NEČESAL  

BRNO 2020  



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  N3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční 
formou studia  

Studijní obor  3607T009 Konstrukce a dopravní stavby  

Pracoviště  Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Student  Bc. Štěpán Konečný  

Název  Návrh lávky přes řeku Svratku v Brně  

Vedoucí práce  Ing. Petr Nečesal  

Datum zadání  31. 3. 2019  

Datum odevzdání  10. 1. 2020  

V Brně dne 31. 3. 2019  

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



PODKLADY A LITERATURA  
Půdorys  
Podélný řez 

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Zadání a cíle: 
Vypracujte variantní návrh nosné konstrukce lávky o jednom polí s rozpětím 60,0 m. Přes 
lávku je převáděna komunikace pro pěší a cyklisty šířky 4,0 m. Před vjezdem na lávku 
budou instalovány pevné překážky zabraňující vjezdu vozidel. Stavební výška konstrukce 
je limitována dodržením požadavků na průtočný profil řeky Svratky. Výška nosné 
konstrukce je omezena nadzemním vedením vysokého napětí, které je vedeno nad 
půdorysem lávky. Konstrukce bude vedena v ose původní lávky, která bude odstraněna. 
Předpokládá se, že nové opěry pro uložení lávky budou využívat založení původních opěr.  
Nosnou konstrukci navrhněte ve dvou základních variantách, proveďte jejich vyhodnocení 
a výhodnější variantu nosné konstrukce podrobněji rozpracujte. 
Požadované výstupy: 
Přehledný výkres jednotlivých variant lávky 
Zhodnocení variantních řešení 
Technická zpráva 
Půdorys 
Podélný řez 
Příčné řezy 
Detaily 
Postup výstavby 
Výkaz materiálu OK a nátěrové plochy 
Statický výpočet 

STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 
práce).  
2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 
odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 
práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 
doplňují).  

 
Ing. Petr Nečesal 

Vedoucí diplomové práce  

 

 

 
  



ABSTRAKT  

Cílem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce lávky pro 
pěší a cyklisty přes řeku Svratku v Brně. Lávka je o jednom poli a má rozpětí 64,7 
m. Nosná konstrukce je tvořena příhradovou konstrukcí s horní mostovkou. 
Mostovka je prvková s kompozitními rošty. Nosné prvky jsou z oceli S355.. 
Výpočtový model byl vytvořen v programu Scia Engineer.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Ocelová konstrukce, lávka pro pěší, návrh, zatížení, stabilita, příhradová 
konstrukce, ocel, svar 

ABSTRACT  

The aim of this diploma thesis is to project and analyze a footbridge for 
pedestrians and cyclists over the Svratka river in Brno. The footbridge is single-
spanned with a span of 64,7 m. Load-bearing structure is made of truss structure 
with upper deck.  The bridge deck consists of floor beams and composite panels. 
Elements of the structure are made out of steel S355. The structure was designed 
in Scia Engineer 19.  

KEYWORDS  

Steel structure, footbridge, projection, loading, stability, truss construction, steel, 
weld 
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1. Základní údaje o mostě 

Charakteristika mostu:  Trvalý kolmý ocelový most příhradové 
konstrukce s horní mostovkou o jednom poli 

Druh překračované překážky:      Most přes vodoteč 

Druh převáděné komunikace: Pozemní komunikace 

Situační uspořádání: Přímé 

Délka přemostění: 63,94 m 

Délka mostu: 79,69 m 

Délka konstrukce: 64,74 m 

Rozpětí jednotlivých polí: 63,94 m 

Šikmost mostu:                                  100 g 

Volná šířka mostu: 4,00 m 

Šířka průchozího prostoru: 4,00 m 

Šířka mostu:         5,01 m 

Výška mostu:         2,49 m 

Výška NK nad Q100: 3,36 m 

Plocha nosné konstrukce:                4,5 x 64,74 = 291,33 m2 

Zatížení mostu:  Zatížení lávek pro chodce bez obslužných vozidel 

dle ČSN 1991-2  
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2. Všeobecný popis 

2.1 Popis stavby a její účel 

Záměrem je výstavba ocelové lávky pro smíšený provoz (pěší a cyklisté), 

přes řeku Svratku v Brně. Lávka propojuje břehy řeky Svratky mezi ulicemi 

Kníničská a ulicí Pod Horkou. Lávka nahrazuje dosavadní betonovou Letenskou 

lávku a bude situována na místě původní lávky. 

2.1.1 Koncepce navrženého řešení 

 Lávka vychází z koncepce původní lávky, jelikož využívá její založení. Most 

je navržen tak, aby byla volná výška nad hladinou Q100 včetně rezervy při 

dosažení a zároveň bylo dodrženo ochranné pásmo vedení vysokého napětí, 

které je vedeno nad NK. Ochranné pásmo bylo stanoveno na výšku 6,0 m. Do 

tohoto pásma nesmí zasahovat průchozí prostor ani žádné části konstrukce. 

2.1.2 Převáděná komunikace 

 Převáděnou komunikací je cyklotrasa Svratecká. Volná šířka komunikace 

na mostě je 4,0 m, zahrnuje 2x jízdní pás pro cyklisty šířky 1 m a 2x pás pro pěší 

v šířce 1 m. Před a za mostem se nachází pevná překážka zabraňujicí vjezdu 

vozidel na most. Příčný sklon komunikace je střechovitý ve sklonu 1%, 

komunikace je směrově v přímé. Niveleta komunikace je zakružovacím oblouku 

s proměnným podélným sklonem, maximální podélný sklon je 4,3%. 

2.1.3 Překračovaná vodoteč 

 Překračovanou vodotečí je řeka Svratka.  

2.1.4 Územní podmínky 

 Zájmové území se nachází v Bystrci, Brno – Jih. Území po obou březích 

lávky je rovinaté.  
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2.1.5 Geologické podmínky 

 Geologické podmínky jsou neznámé – nebyly řešeny v rámci práce. 

3. Technické řešení 

3.1. Popis konstrukce mostu 

 Most je navržen jako trvalá prostě uložená konstrukce o jednom poli 

s délkou pole 63,94 m. Nosná konstrukce je tvořena příhradovým systémem 

s horní prvkovou mostovkou. Šířka konstrukce je 5,01 m, na obou stranách je 

umístěno záchytné zábradlí výšky 1,30 m. Před mostem se nachází pevná 

překážka zabraňující vjezdu vozidel na most. Založení mostu využívá založení 

dosavadního mostu na vrtaných železobetonových pilotách. 

3.2 Nosná konstrukce mostu 

 Nosná příhradová konstrukce se skládá z horního pasu s proměnným 

vzepětím v podélném směru a dolního pasu podélně přímého. Uprostřed rozpětí 

je maximální vzepětí horního pasu 3,0 m, na krajích konstrukce vzepětí činí 1,6 

m.  

 Horní pas je navržen ze silnostěnné ocelové trubky bezešvé TR 508/16. 

Horní pas tvoří dva pruty o osové vzdálenosti 4,5 m, navzájem jsou propojeny 

příčníky. 

 Dolní pas je tvořen silnostěnnou ocelovou trubkou bezešvou TR508/25, 

podélně přímou. Půdorysně je dolní pas nad opěrou tvořen dvojicí prutů o osové 

vzdálenosti 2,5 m, po délku 3,4 m se pruty sbíhají a dále je dolní pas tvořen 

jedním prutem. 

 Příčníky kopírují sklon nivelety a jsou navrženy jako profily HEB240, 

umístěny mezi horní pasy. Osová vzdálenost příčníků je proměnná, vzdálenost u 
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podpěr je 1,70 m, uprostřed rozpětí 2,13 m. Mezi příčníky je umístěno podélné 

ztužení. 

 Diagonály propojují horní a dolní pasy příhradové konstrukce, tvoří je 

bezešvé trubky.  

  Mostovka se skládá z pochozích kompozitních roštů s protiskluzovou 

ochranou uložených na podélníky. Uprostřed osy jsou kompozitní plné panely 

šířky 2,0 m, po stranách se nachází rošty s velikostí ok 30x30 mm.  

3.3  Spodní stavba a založení 

 Bude využito založení a spodní stavby dosavadní betonové lávky, která je 

založena na vrtaných pilotách. Pro založení opěr je předpokládáno původních 

22ks pilot. Základy jsou železobetonové obdélníkové o rozměru 12,0x13,0 m a 

výšce 2,0 m. Původní opěry jsou masivní železobetonové a budou upraveny pro 

uložení nové konstrukce.  

3.4 Vybavení mostu 

3.4.1 Ložiska 

 Na opěře O1 jsou umístěna podélně pevná ložiska a dilatace probíhají na 

ložiskách umístěných na opěře O2, kde jsou podélně posuvná.  

Umístění ložisek: Opěra O1 – pravá strana po směru staničení: Pevné  

    – levá strana po směru staničení: Příčně posuvné 

Opěra O2 – pravá strana po směru staničení: Podélně posuvné  

     – levá strana po směru staničení: Všesměrně posuvné 

Ložiska jsou kalotová, přišroubována k podložiskové desce, která je pomocí 

spřahovacích trnů ukotvena do opěr. Ložiska jsou usazena na podložiskové bloky 

na vrstvu plastbetonu. Nad ložisky se nachází klínová nadložisková deska.  
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3.4.2 Mostní závěr 

 Na opěře O2 bude osazen povrchový mostní závěr z nerezového plechu 

s protiskluzovou povrchovou úpravou, který bude připevněn k nosné konstrukci. 

Kluzný posun na závěrné zídce je vytvořen prostřednictvím teflonové destičky. 

Na opěře O1 bude spára mezi nosnou konstrukcí a závěrnou zídkou utěsněna 

těsnícím pružným profilem a pružným tmelem.   

3.4.3 Záchytné bezpečnostní zařízení  

 Po obou stranách konstrukce se nachází ocelové dvoumadlové zábradlí. 

Zábradlí je tvořeno madly ve výšce 1,3 m a 1,1 m, sloupky, svislou výplní 

s maximálními mezerami 0,12 m.  

3.4.4 Odvodnění mostu 

 Odvodnění mostu je zajištěno příčným střechovitým sklonem. 

Odvodňovače v konstrukci nejsou umístěny. 

3.4.5 Zábrana proti vjezdu vozidel 

 Na obou koncích mostu je pevná betonová zábrana proti vjezdu vozidel. 

3.4.6 Cizí zařízení 

 Na mostě se nenachází žádná cizí zařízení. 

4. Materiál a spoje 

4.1 Základní materiál 

Jakost použité oceli pro trubky nosné konstrukce je S355J2H dle                   

ČSN EN 10210-1, pro plechy a ostatní prvky nosné konstrukce S355J2 dle          

ČSN EN 10025-2. Základní materiál musí mít dokument kontroly dle ČSN EN 1024 

– inspekční certifikát 3.1. 
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4.1.1 Požadavky na zkoušku oceli 

 Zkouška tahem – ČSN EN ISO 6892-1 a 2 

 Zkouška vrubové houževnatosti (při -20°C) 

 Zkouška rázem v ohybu dle ČSN EN ISO 5173 

4.2 Spoje 

 Na konstrukci jsou použity koutové svarové spoje s minimální výškou 

svaru a=3mm, pokud není uvedeno jinak. V případě tupých svarů dolních a 

horních pasů se vyžaduje úplné provaření kořene. Svary diagonál k pasům jsou 

navrženy jako tupé svary.  

4.2.1 Požadavky na zkoušky a kontroly svaru 

VT – Vizuální kontrola: Proběhne na celé konstrukci  

MT – Při zjištění vad při VT se provede zkouška magnetickou přáškovou    

metodou  

UT – Na všech svarech horních a dolních pasů a všech montážních spojů 

bude provedena zkouška ultrazvukem.  

4.3 Výroba 

 Konstrukce je zařazena do výrobní skupiny A dle ČSN EN 1090-1. Třída 

provedení EXC3 dle dle ČSN EN 1090. 
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5. Protikorozní ochrana 

Požadovaná životnost protikorozní ochrany je navržena na 25let – VH, stupeň 

korozní agresivity atmosféry C5 dle ČSN EN ISO 12944-2. 

 

Na ocelové konstrukci je kombinovaný ochranný nátěrový systém: 

- Vrstva žárově stříkaného povlaku ZnAl15.                                            100 μm 

            - Základní nátěr – epoxidová nátěrová hmota          1-2vrstvy              80 μm 
 

 - Podkladový nátěr – epoxidová nátěrová hmota    1-2 vrstvy            80 μm 

 - Vrchní nátěr – polyuretanová nátěrová hmota      1 vsrtva               80 μm 

Celková tloušťka nátěrových vrstev                      340μm 

 

 Příprava povrchu tryskáním na stupeň čistoty povrchu Sa3, stupeň 

drsnosti střední.  

 Všechny otevřené konce uzavřených profilů budou zavíčkovány a 

zazátkovány. 

6. Montáž 

6.1 Fáze 1 

 V první fázi bude demolována stávající lávka. 

6.2 Fáze 2 

 V druhé fázi bude probíhat úprava původních opěr pro usazení nové lávky, 

osazeny podložiskové bloky, upraven původní terén. 
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6.3 Fáze 3 

 V cca třetinách rozpětí budou postaveny montážní bárky z prvků PIŽMA, 

které budou dočasné podpěry pro konstrukci. Montáž začne z pravé strany 

břehu, kde bude osazen montážní dílec 1. Dílec bude uložen na montážní bárku 

a na dočasné podpory umístěné na podložiskových blocích. Dále bude osazen 

montážní dílec 2 z téže strany a dojde k svaření montážních dílců. 

6.4 Fáze 4 

 Následně bude probíhat montáž z levé strany řeky, kde se osadí montážní 

dílec 3 na již předem osazený dílec 2 a dočasné podpory na nadložiškových 

blocích. Svaří se montážní svary mezi dílci 2 a 3. 

6.5 Fáze 5 

 Pod již smontovanou ocelovou konstrukcí se demontují montážní bárky a 

konstrukce se usadí na ložiska. Dále se přistoupí k podlití ložisek, osazení roštů a 

zábradlí na mostě a úpravě terénu pod mostem. 

 

Montážní dílce bude osazovat jeřáb Liebherr LTM 1500.  

7. Revize a prohlídky 

Pro správnou funkci konstrukce po celou dobu její životnosti je potřeba 

zajistit pravidelné prohlídky a revize konstrukce, zejména místa rizikových míst – 

ložiska, mostní závěr. 

8. Vliv stavby na životní prostředí 

Vzhledem k tomu, že most je realizován v místech dosavadní lávky, nebude 

zásah do životní prostření. Zásah do břehů bude jen lokální a pouze po dobu 



Technická zpráva 
Návrh lávky přes řeku Svratku v Brně 

 

 10 

výstavby. Vykácení zeleně kvůli stavbě není nutné. 
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