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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá návrhem lávky pro pěší přes ulici Radlickou s celkovou 

délkou okolo 90 m v Praze. Variantní návrh obsahuje 3 řešení s rozdílnými statickými 

systémy konstrukce. Na základě multikriteriální analýzy je zvolena nejvhodnější 

varianta.  K podrobnému zpracování byla vybrána varianta A – spojitý přímopásový 

příhradový nosník. Jedná se o příhradovou lávku s dolní ortotropní mostovkou bez 

zavětrovacího ztužidla, kde stabilitu horního pasu zajištuje rámová tuhost svislic a 

tuhost příčníku. Podrobný statický výpočet obsahuje posouzení nosných částí 

konstrukce a svarů.  Všechny nosné ocelové prvky jsou navrženy z oceli S 355. 

Posouzení a dimenzování bylo provedeno dle platných norem ČSN EN 1990-1993. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Ocelová konstrukce, spojitý příhradový nosník, lávka pro pěší, dolní mostovka, 

ortotropní mostovka, svařovaný profil,  

ABSTRACT  

The subject of this diploma’s thesis is design of the footbridge over Radlická street 

in Prague. Total length of the footbridge is about 90 m. Three variant designs were 

made with different systems of static construction. Based on the multi-criteria 

analysis, the most suitable variant was chosen. The variant A, a continuous truss 

beam, was chosen for detailed design. It is a truss footbridge with a lower 

orthotropic deck without a wind bracing. The stability of the upper chord is secured 

by frame stiffness of verticals and stiffness of the floor beam. Detailed static 

calculation includes assessment of load-bearing parts of the structure and 

assessment of welds. The structure is made of steel class S335. Assessment and 

dimensioning were designed according to valid standards ČSN EN 1990-1993. 

KEYWORDS  

steel structure, continuous truss beam, footbridge, lower bridge deck, orthotropic 

steel deck, welded section 
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1. ÚVOD 

Důvodem pro návrh lávky je propojení budovy centrály ČSOB s protilehlou stranou ulice 

Radlické přes vícepruhovou komunikaci, kde se nachází vchod pro stanici metra.  

Pro zvolení finální varianty byly vypracovány 3 předběžné varianty ocelové konstrukce 

s rozdílnými statickými systémy. 

Všechny 3 varianty byly vymodelovány jako 2D model v programu RFEM a posouzeny. 

Z těchto variant bude na základě multikriteriální analýzy vybrána nejvhodnější pro podrobné 

statické posouzení. 

2. VARIANTA A – SPOJITÁ PŘÍMOPÁSOVÁ PŘÍHRADOVÁ LÁVKA  
2.1. POPIS KONSTRUKCE 

Varianta A vychází z koncepce spojitého přímopásového příhradového nosníku s dolní 

mostovkou. Příhradové nosníky tvoří průběžné horní a dolní pásy z uzavřeného, svařovaného 

truhlíkového profilu, které jsou propojeny svislicemi a diagonálami. Stojiny svařovaných profilů 

pásů plynule přechází do pásnic svislic a diagonál. Jedná se o příhradovou lávku s dolní 

ortotropní mostovkou bez zavětrovacího ztužidla, kde stabilitu horního pasu zajištuje rámová 

tuhost svislic a příčníku. Všechny nosné prvky jsou z oceli S355.  

Konstrukce spojitých příhradových nosníků o 3 polích má rozpětí 87,00 m a jsou přímo 

uloženy přes hrncové ložiska na spodní stavbu, která je tvořená železobetonovými opěrami. 

Šířkové uspořádání vyhovuje pro platné předpisy týkající se pěšího provozu. Volná šířka lávky 

je po celé délce konstantní 3,5 m. Konstrukční výška nosníku je 2,9 m s osovou vzdáleností 

svislic 3,0 m.  Ortotropní mostovku z plechu tl. 14 mm podporují příčníky po osové vzdálenosti 

1,5 m a je ztužena 9 ks podélníků po osových vzdálenostech 350 mm. Nášlapnou vrstvu tvoří 

tenkovrstvá vozovka SikaCor. 

Východisky pro návrh varianty A je maximálně dosažená fyzická i vizuální lehkost. Velmi 

subtilní konstrukce, která má plynulé tvarování klade důraz na plynulé osazení lávky do terénu. 

Tomu bude odpovídat i modelace terénu v okolí svislých podpor, které jsou terénními úpravami 

kryta tak, aby měkce tvarovaná lávka lehce seděla v okolní krajině.  

Podjezdná výška lávky pro pěší v průjezdném profilu komunikace je vyhovující ve všech 

variantách, stejně tak podjezdný profil pro nadměrný náklad, a proto nebude v hodnocení 

brána na zřeteli.  

2.2. VÝPOČTOVÝ MODEL 
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2.3.  VYUŽITÍ NOSNÝCH PRVKŮ 

Jednotlivé prvky jsou navrženy tak, aby v maximální možné míře vyhovovaly požadavkům 

platných norem, ale také zároveň byla ponechána rozumná rezerva na účinky větru a podružná 

napětí. Co se týče optimalizace účinků na spodní stavbu, tak zde bude muset být uvažováno 

s největšími vodorovnými a příčnými účinky od dopravy a větru pouze u podpory P2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. VÝROBA A MONTÁŽ 

Z výrobního hlediska se jedná o celosvařovanou ocelovou konstrukci, bez montážních 

mechanických spojů. Pracnost svářecích prací je kompenzována tloušťkou jednotlivých plechů, 

které jsou skoro ve všech průřezech malé. Pro montáž nebude potřeba z důvodu hmotnosti 

montážních dílců a délce výložení ramene potřeba těžké mechanizace, jako například Liebherr 

LTM 1500, ale bude postačovat mobilní jeřáb o nosnosti do 300 t. 

 

2.5. HMOTNOST A CENA 

 

 

6.1. DP 1 DOLNÍ PAS Uzavřený truhlík 300/10/10/150/250/10/15 63,1 2 65,2 8222,0

6.2. DP 2 DOLNÍ PAS Uzavřený truhlík 300/14/12/180/246/14/15 30,0 2 91,3 5483,7

6.3. HP 1 HORNI PAS Uzavřený truhlík 300/14/12/220/246/14/15 33,0 2 98,8 6521,6

6.4. HP 2 HORNI PAS Uzavřený truhlík 300/10/10/140/250/10/15 66,1 2 63,6 8406,6

6.5. SV SVISLICE IPE 270 2,9 60 36,1 6292,2

6.5. KVZ DIAGNOÁLY IPE 271 8,4 4 36,1 1205,9

6.6. MTL DIAGONÁLY IS 270/200/10/12 8,3 4 57,0 1901,5

6.7. STL DIAGONÁLY IS 270/180/10/12 8,3 4 53,2 1770,3

6.8. MTH DIAGONÁLY TR 4HR 80x8.0 4,2 8 17,6 584,3

6.9. STH DIAGONÁLY TR 4HR 80x5.0 4,2 16 11,5 776,5

6.10. MTH DIAGONÁLY TR 4HR 80x3.2 4,3 12 7,6 392,2

7 PŘ PŘÍČNÍK TS 120/14/150/14 3,5 60 28,7 6027,0

8 PO PODÉLNÍK TS 70/10/50/10 87,8 9 9,4 7443,7

9 M MOSTOVKA P TL. 14 87,8 1 384,7 33779,3

88806,7

14320,0

1554,1

104680,9

∑ 

propal pouze z plechů ne z válcovaných 

průřezů

PROPAL PLECHŮ 18%

SVAROVÝ MATERIÁL 1,75 %

CELKEM [KG]

Č. OZN. PRVEK PRŮŘEZ  [mm]
DÉLKA 

[m] 
KS 

HMO.   

[kg/m]

CEL. HMOT.   

[kg/m]

KZ 12 DOLNÍ PAS Uzavřený truhlík 300/10/10/150/250/10/15 0,6

KZ 4 DOLNÍ PAS Uzavřený truhlík 300/14/12/180/246/14/15 0,47

KZ 6 HORNI PAS Uzavřený truhlík 300/14/12/220/246/14/15 0,7

KZ 4 HORNI PAS Uzavřený truhlík 300/10/10/140/250/10/15 0,48

KZ 4 SVISLICE IPE 270 0,55

KZ 4 DIAGONÁLY IS 270/200/10/12 0,67

KZ 4 DIAGONÁLY IS 270/180/10/12 0,72

KZ 4 DIAGONÁLY TR 4HR 80x8.0 0,65

KOMBINACE VYUŽITÍPRŮŘEZ
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Hlavním faktorem při výběrovém řízení v soutěži je cena. Základní myšlenkou odhadu ceny 

bude jednotková cena za kilo rozdělená do 3 kategorií a to: materiál z hutí, výroba včetně PKO, 

montáž včetně jeřábů. Cena těchto lávek by se měla pohybovat okolo 90–120 Kč za kilo. Do ceny 

za výrobu a montáž už nebude uvažováno s hmotností za propal plechů. 

 

 

 

3. VARIANTA B – KŘIVOPÁSOVÉ PŘÍHRADOVÉ LÁVKY PROSTÉHO POLE  

 

3.1. POPIS KONSTRUKCE 

Varianta B vychází z koncepce staticky určitých křivopásových příhradových nosníků o 3 

polích s dolní mostovkou. Příhradové nosníky jsou navrženy moderním způsobem tzv. 

kosoúhlá soustava bez podružných svislic. Tato soustava je ze všech soustav nejjednodušší, 

protože má nejméně styčníků a působí esteticky a čistě. Příhradové nosníky tvoří průběžný 

lomený horní pas a dolní pas se zakřivenou střednicí z uzavřeného svařovaného 

truhlíkového profilu, které jsou propojeny diagonálami. Stojiny svařovaných profilů pásů 

plynule přechází do pásnic diagonál. U otevřených mostů s dolní mostovkou bez podélného 

ztužení zajišťuje stabilitu tlačených pásů proti vybočení z roviny nosníku příčné polorámy, 

které jsou tvořené příčníky a diagonálami hlavních nosníků. Všechny nosné prvky jsou z oceli 

S355. 

 Konstrukce tvořená třemi prostými poli má krajní pole o rozpětí 18,05 m a vnitřní pole o 

rozpětí 51,0 m. Všechny konstrukce jsou uloženy přímo přes hrncové ložiska na spodní 

stavbu, která je tvořena železobetonovými opěrami. Šířkové uspořádání jednotlivých 

konstrukcí u všech variant je stejné a vyhovuje pro platné předpisy týkající se pěšího 

provozu. Volná šířka lávky je tedy konstantní 3,5 m. Konstrukční výška krajního pole je 

v nejvyšším místě 1,5 m se stejnou osovou vzdáleností styčníků diagonál 3,0 m. Konstrukční 

výška vnitřního pole je v nejvyšším místě 3,5 m s proměnnou osovou vzdáleností styčníků 

od 5,5 m po 6,0 m.  

 Východisky pro návrh varianty B bylo rozpětí, které by při přímopásové variantě nevedlo 

k hospodárné spotřebě oceli, proto byl navržena výška nosníku s ohledem na průběh 

ohybových momentů. Avšak estetické působení dvou po sobě navazujících křivopásových 

nosníků, v důsledku skoku mezi jednotlivými konstrukcemi nevytváří vizuální lehkost a 

nezapadá do rázu zastavěné oblasti.  

 

 

POLOŽKA CENA KILO CEL. CENA
MATERIÁL 20 Kč 104 681 2 093 617 Kč

VÝROBA 60 Kč 90 361 5 421 648 Kč

MONTÁŽ 30 Kč 90 361 2 710 824 Kč

10 226 089 KčCELKOVÁ CENA KONSTRUKCE

VARIANTA A
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3.2. VÝPOČTOVÝ MODEL 

 

 

3.3. VYUŽITÍ NOSNÝCH PRVKŮ 

Jednotlivé prvky jsou navrženy tak, aby v maximální možné míře vyhovovaly požadavkům 

platných norem, ale také zároveň byla ponechána rozumná rezerva na účinky větru a podružná 

napětí. Co se týče optimalizace účinků na spodní stavbu, tak zde bude muset být uvažováno  

vodorovnými a příčnými účinky od dopravy a větru na 2 opěrách, kde budou umístěny pevné 

ložiska pro 3 konstrukce. 

 

 

 

 

3.4.  VÝROBA A MONTÁŽ 

Z výrobního hlediska se jedná o celosvařovanou ocelovou konstrukci, bez montážních 

mechanických spojů. Pracnost svářecích prací je díky jednoduchosti styčníků střední. Sváry 

plechů zde mají z důvodu větší tloušťky větší pracnost oproti předešlé variantě. Montáž zde 

bude probíhat, tak že se budou krajní pole vkládat kompletní z dílny. A vnitřní pole bude 

rozděleno na 1 montážní styk. Pro montáž nebude potřeba z důvodu hmotnosti montážních 

dílců a délce výložení ramene potřeba těžké mechanizace, jako například Liebherr LTM 1500, 

ale bude postačovat mobilní jeřáb o nosnosti do 300 t. 

 

X

Z

Y

Ve směru Y

KZ 15 DOLNÍ PAS Uzavřený truhlík 170/14/10/180/120/14/15 0,79

KZ 12 HORNI PAS Uzavřený truhlík 170/14/10/180/120/14/15 0,77

KZ 12 TAŽ. DIAG. IPE 140 0,4

KZ 12 TLAČ.  DIAG. TS 140/8/80/10 0,75

KRAJNÍ POLE

KOMBINACE PRŮŘEZ VYUŽITÍ

KZ 2 DOLNÍ PAS Uzavřený truhlík 330/16/14/200/272/16/15 0,67

KZ 4 HORNI PAS Uzavřený truhlík 330/20/16/350/268/22/15 0,76

KZ 3 KRAJNÍ DIAGO. Uzavřený truhlík 330/16/14/200/272/16/15 0,32

KZ 3 DIAGONÁLY IPE 300 0,43

VNITŘNÍ POLE

KOMBINACE PRŮŘEZ VYUŽITÍ
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3.5. HMOTNOST A CENA 

 

 

Cena je zohledněna podle stejných faktorů jako v předchozí variantě.  

 

 

 

4. VARIANTA C – LANGRŮV TRÁM S PŘILEHLÝMI PLNOSTĚNNÝMI 
NOSNÍKY  
4.1. POPIS KONSTRUKCE 

Varianta C vychází z koncepce Langrova trámu s celým obloukem nad mostovkou 

s netuhými svislicemi. Tuhost oblouku je zde vyšší, jak tuhost mostovkového trámu. Podporové 

tlaky od svislého zatížení jsou u konstrukce s trámovým účinkem svislé tudíž mají příznivý vliv 

na spodní stavbu. Obloukový nosník je z uzavřeného svařovaného truhlíkového průřezu, na 

kterém jsou navařeny styčníkové plechy pro zavěšení táhel pomocí, kterých je nesen méně tuhý 

mostovkový nosník, který je taktéž uzavřeného truhlíkového svařovaného průřezu. Stabilitu 

oblouku vyšetřujeme v rovině i z roviny a jsou pomocí platných norem stanoveny jejich vzpěrné 

délky. Pro krajní pole byl navržen plnostěnný nosník i s dolní mostovkou tak, aby na sebe 

mostovky plynule navazovaly. Stabilitu horní tlačené pásnice zajištuje rámová tuhost příčných 

výztuh a příčníku. Všechny nosné prvky jsou z oceli S355. 

7.1. DP 1 DOLNÍ PAS Uzavřený truhlík 170/14/10/180/120/14/15 18,0 4,0 57,9 4175,7

7.1. HP 1 HORNÍ PAS Uzavřený truhlík 170/14/10/180/120/14/15 19,0 4,0 57,9 4400,4

7.2. DTL DIAGONÁLY TS 140/8/80/10 1,8 8,0 20,1 282,0

7.3. DTH DIAGONÁLY IPE 140 20,0 4,0 12,9 1032

8.1. DP 2 DOLNÍ PAS Uzavřený truhlík 330/16/14/200/272/16/15 51,0 2,0 116,1 11846,8

8.1. DTL DIAGONÁLY Uzavřený truhlík 330/16/14/200/272/16/15 3,3 2,0 116,1 770,9

8.2. HP 2 HORNÍ PAS Uzavřený truhlík 330/20/16/350/268/22/15 45,7 2,0 185,7 16976,7

8.3. D DIAGNOÁLY IPE 300 61,2 2,0 42,2 5166,1

7 PŘ PŘÍČNÍK TS 120/14/150/14 3,5 61,0 28,7 6127,5

8 PO PODÉLNÍK TS 70/10/50/10 87,8 9,0 9,4 7443,7

9 M MOSTOVKA P TL. 14 87,8 1,0 384,7 33779,3

92001,2

15444,6

1610,0

Č. OZN. PRVEK PRŮŘEZ  [mm]
DÉLKA 

[m] 

∑ 

CELKEM [KG] 109055,8

HMO.   

[kg/m]

CEL. HMOT.   

[kg/m]
KS 

propal pouze z plechů ne z válcovaných 

průřezů

PROPAL PLECHŮ 18%

SVAROVÝ MATERIÁL 1,75 %

POLOŽKA CENA KILO CEL. CENA
MATERIÁL 20 Kč 109 055 2 181 100 Kč

VÝROBA 63 Kč 93 611 5 897 493 Kč

MONTÁŽ 30 Kč 93 611 2 808 330 Kč

10 886 923 Kč

VARIANTA B

CELKOVÁ CENA KONSTRUKCE
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Konstrukce tvořená třemi prostými poli má krajní pole o rozpětí 18,05 m a vnitřní pole o 

rozpětí 51,0 m. Všechny konstrukce jsou uloženy přímo přes hrncové ložiska na spodní stavbu, 

která je tvořena železobetonovými opěrami. Šířkové uspořádání jednotlivých konstrukcí u všech 

variant je stejné a vyhovuje pro platné předpisy týkající se pěšího provozu. Volná šířka lávky je 

tedy konstantní 3,5 m. Konstrukční výška krajního pole je 0,8 m. Konstrukční výška vnitřního 

pole je v nejvyšším místě 8,5. Osová vzdálenost závěsů je 5,1 m.  

Východisky pro návrh varianty C je přibližující tvar střednice oblouku k výslednicové čáře 

ohybových momentů od vnějšího zatížení a pro návrh jako takový má logické opodstatnění. 

Příznivý estetický dojem dodává ne příliš vysoká výška oblouku ve vrcholu. Jednoduchá vzdušná 

konstrukce napohled klade menší náklady na výrobu, ale vyšší na montáž z důvodu výškových 

prací a odklonu dlouhodobého provozu z ulice Radlická. Svým tvarem úplně nezapadá do 

okolního rázu zastavěné oblasti.  

 

4.2. VÝPOČTOVÝ MODEL 

 

 

 

4.3. VYUŽITÍ NOSNÝCH PRVKŮ 

Jednotlivé prvky jsou navrženy tak, aby v maximální možné míře vyhovovaly požadavkům 

platných norem. Ponechaná rezerva zde je z důvodu 2. mezního stavu, kde rozhodovaly 

deformace nikoliv stabilita.  

 

 

 

X

Z

Y

Ve směru Y

KV 1 HLAVNÍ NOSNÍK Svařovaný I 800/250/8/16 0,9

KZ 3 OBLOUK Uzavřený truhlík 300/20/16/440/242/20/15 0,58

KZ 3 MOSTOVKOVÝ N. Uzavřený truhlík 300/14/14/275/242/14/15 0,48

KZ 3 TÁHLA TÁHLA φ 32 0,41

KRAJNÍ POLE

KOMBINACE PRŮŘEZ VYUŽITÍ
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4.4.  VÝROBA A MONTÁŽ 

Z výrobního hlediska se jedná o celosvařovanou ocelovou konstrukci s vkládanými táhly. 

Pro výrobu bude oblouková lávka méně náročná, ale vzrůstají zde náklady na montáž 

z důvodu vyšší pracnosti a množství montážních svarů.  

 

4.5. HMOTNOST A CENA 

 

 

Cena je zohledněna podle stejných faktorů jako v předchozí variantě. Rozdílem je cena 

materiálu, protože musí být dodány plechy ve stavu vhodném k tváření za studena tzn. ohýbání 

plechů pro obloukový nosník. Pro ohýbané plechy je potřeba materiál S 355  C +N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HN HLAVNÍ NOSNÍK Svařovaný I 800/250/8/16 18,0 4,0 111,0 8005,3

V VÝZTUHY HL. N. P 12 768/100 26,0 14,5 376,22

O OBLOUK Uzavřený truhlík 300/20/16/440/242/20/15 54,7 2,0 190,6 20864,2

MN MOSTOVKOVÝ N. Uzavřený truhlík 300/14/14/275/242/14/15 51,0 2,0 116,9 11927,3

T TÁHLA TÁHLA φ 32 54,0 2,0 6,3 680,2

PŘ PŘÍČNÍK TS 150/14/150/14 3,5 61,0 28,7 6127,5

PO PODÉLNÍK TS 70/10/50/10 87,8 9,0 9,4 7443,7

M MOSTOVKA P TL. 14 87,8 1,0 384,7 33779,3

89203,7

15934,2

1561,1

OZN. PRVEK PRŮŘEZ  [mm]
DÉLKA 

[m] 

∑ 

CELKEM [KG] 106699,0

HMO.   

[kg/m]

CEL. HMOT.   

[kg/m]
KS 

propal pouze z plechů ne z válcovaných 

průřezů

PROPAL PLECHŮ 18%

SVAROVÝ MATERIÁL 1,75 %

POLOŽKA CENA KILO CEL. CENA
MATERIÁL 25 Kč 104 681 2 617 022 Kč

VÝROBA 55 Kč 90 361 4 969 844 Kč

MONTÁŽ 45 Kč 90 361 4 066 236 Kč

11 653 102 Kč

VARIANTA C

CELKOVÁ CENA KONSTRUKCE
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5. VYHODNOCENÍ VARIANT 

Pro vyhodnocení bude použita multikriteriální analýza, která vezme v potaz tyto kategorie pro 

hodnocení. Každá kategorie bude mít přidělena součinitel váhy kritéria: 

1) Estetika  ξ = 0,5  

2) Cena   ξ = 0,95   

3) Hmotnost  ξ = 0,6  

4) Výroba  ξ = 0,45   

5) Montáž   ξ = 0,55 

 

 

 

Z výsledku multikriteriální analýzy vyplývá, že vítěznou variantou se stává varianta A. Pro 

tuto variantu bude vytvořen 3D model a je podrobně posouzena v příloze D – statický výpočet. 

Rozhodujícím kritériem byla cena, která přímo závisí na hmotnosti.  

   

 

VARIANTY ESTETIKA CENA HMOTNOST VÝROBA MONTÁŽ VYHODNOCENÍ

SPOJITÁ PŘÍMOPÁSOVÁ PŘÍHRADOVÁ LÁVKA 1 1 1 2 1 3,5

KŘIVOPÁSOVÉ PŘÍHRADOVÉ LÁVKY PROSTÉHO POLE 3 2 3 3 1 7,1

LANGR S PŘILEHLÝMI PLNOSTĚNNÝMI NOSNÍKY 2 3 2 1 2 6,6

SOUČINITEL VÁHY KRITÉRIA ξ 0,5 0,95 0,6 0,45 0,55
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU  
1.1. SCHÉMA KONSTRUKCE 

 

 

1.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Důvodem pro návrh lávky je propojení budovy centrály ČSOB s protilehlou stranou ulice 

Radlické přes vícepruhovou komunikaci, kde se nachází vchod pro metro stanici.  

 

1.3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Pro mostní objekt je v mostním otvoru uvažováno konstrukční uspořádání vycházející 

z koncepce spojitého přímopásového příhradového nosníku s dolní mostovkou. Spojitý nosník 

o 3 polích má rozpětí 87,00 m a délka přemostění činí 85,04 m. Krajní pole má rozpětí 18,00 m 

a vnitřní pole má rozpětí 51,00 m. Nosná konstrukce je navržena jako ocelová s ortotropní 

ocelovou mostovkou. Výška konstrukce lávky je 3,24 m a šířka nosné konstrukce je 4,04 m. 

Lávka bude vybavena zábradlím s výplní z tahokovu umístěným jako výplně mezi svislicemi a 

diagonálami. Takto navržené zábradlí jednoznačně zvětší volnou šířku mostu na 3,50 m. 

Odvodnění mostovky je řešeno pomocí odvodňovačů. 

Spodní stavba je navržena jako monolitická železobetonová. Rozmístění pilot je 

jednoznačně dáno půdorysem základů. Spodní stavba a její založení na hlubinných pilotách 

budou nadimenzovány na předané reakce od nosné konstrukce, které budou výstupem tohoto 

statického výpočtu.  

 

1.3.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:     Stavba 01 A – Lávka pro pěší přes pozemní komunikaci  

Stavební objekt:    SO 101 – Lávka pro pěší přes ulici Radlická 

Kraj:       Hlavní město Praha 

Obec:       Praha 5 Radlice [554782] 

Katastrální území:    Radlice [728641] 

Investor:     VUT v Brně, Fakulta stavební 

Stupeň dokumentace:    PDPS 

Zpracovatel PDPS:    Bc. Radim Bílek, email: 166541@vutbr.cz 

 

X

Z
Y

Izometrie

mailto:166541@vutbr.cz
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1.3.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LÁVCE 

Charakteristika objektu:   Lávka pro pěší přes pozemní komunikaci  

Statické působení:    Spojitý nosník 

Úhel křížení:     48,8°  

Šikmost mostu    90,0° - kolmé uložení 

Šikmost nosné konstrukce:   90,0° kolmý most 

Počet otvorů:     3 

Rozpětí mostu:                87,00 m 

Délka přemostění:    85,04 m 

Délka nosné konstrukce:   92,27 m  

Šířka mostu:     4,07 m 

Šířka nosné konstrukce:   4,07 m 

Volná šířka mostu:    3,50 m 

Výška mostu nad terénem:   6,16 m 

Volná výška prostředního pole:  5,89 m 

 

1.3.3.  NOSNÁ KONSTRUKCE 

 

Hlavní nosníky 

Hlavní nosníky jsou dva. Jsou příhradové, výškově zakřivené, poloměr střednice dolního 

pasu o poloměru R=600 m je určující pro tvar celé konstrukce. Pasy obou nosníků jsou 

v příčném řezu kolmém na osu lávky ve stejné výšce. Pasy jsou obdélníkové truhlíkového 

průřezu konstantní šířky 300 mm a proměnné výšky od 140 mm do 220 mm. Průřez pasu má 

pásnice P10 v tažených oblastech a P14 v tlačených oblastech. Stojiny jsou od sebe vnější 

hranou vzdáleny 270 mm a jejich tloušťky jsou P10 v tažených oblastech a P12 v tlačených. 

Svislice jsou navrženy z válcovaných profilů IPE 270, tak aby lícovaly s pasy. Vzpěry v místech 

krajních podpor jsou také navrženy z IPE 270. Vzpěry v místech vnitřních podpěr jsou navrženy 

z tenkostěnného svařeného H-profilu, kde pásnice je navržena z plechu P12 šířky 200 mm a 

stojina z plechu P10 výšky 246 mm. U tlačené diagonály č. 2 je změna jen v šířce, kde je o 20 

mm užší. Diagonály jsou navrženy také z válcovaných IPE 270 mm, tak aby lícovaly s pásy a 

příčné svary  všech diagonál jsou navrženy na průvar. V místech styčníků jsou navrženy 

diafragma.  

Příčníky 

Příčníky jsou navrženy kolmo na osu lávky, zavařeny mezi oba dolní pasy. Jsou tvaru 

obráceného T s pásnicemi slícovanými s pásnicemi pasů v místech nejmenší výšky dolního pasu 

a stojinou kolmou na pásnice. V místech zesíleného průřezu je výška příčníku stejná jako u 

předchozích příčníku jen je provden náběh pásnice ve sklonu 1:5 z pasu po konstatní výšku 

pásnice příčníku. Výška příčníku mostovky je v nejnižším místě 145 mm a roste smerěm k ose 

lávky asi o 30 mm, což odpovídá příčnému sklonu 2%. Tvoří tak střechovitý příčný sklon 

chodníku. Pásnice příčníku je  z plechu P10 a je široká 100 mm. Příčníky jsou od sebe vzdáleny 

1500 mm a jejich osa je vodorovná a  kolmá na niveletu. Dimenzy podporových příčníku určuje 



  

   

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

5 RADIM BÍLEK
ÚSTAV KOVOVÝCH A 

DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

zejména stav výměny ložisek. Poloha lisů pro nadzvedání NK při výměně ložisek je definována 

vyrovnávací a klínovou deskou, nad kterou je navrženo diafragma v příčníku.   

 

Mostovka 

Mostovka je koncipována jako ortotropní ocelová deska z plechu P14 mezi příčníky 

vyztužená podélnými výztuhami, které jsou také obracého T průřezu výšky 90mm. Stojina 

podélníku je z plechu P10 a výšky 80 mm a pásnice z plechu P10 a šířky 50 mm. Výztuhy spojitě 

procházejí stěnami příčníků s vyjímkou příčníků podporových.  Vzdálenost výztuh je 350 mm. 

Pochozí část mostovky bude v příčném sklonu 2%.  

 

Klínové desky 

Klínové desky slouží pro vyrovnání dolní pásnice dolního pasu a ložiskové dosedací 

plochy. Pro dolní pásnici dolního pasu a nadložiskovou klínovou deskou je kontaktní plocha 

s maximální dovolenou odchylkou vzájemné rovinnatosti 0,5 mm. Pro eliminaci ploch, kde 

nedojde vlivem opracování klínových desek ke 100% dosednutí se použije jako výplně min. 

množství diamantového tmelu. 

 

Ložiska 

Z hlediska dilatace konstrukce jsou pevné body navrženy na podpěře P2. Na podpěře P2 

je uložení realizováno pomocí dvojice hrnových ložisek, pevné a příčně pohyblivé, kotvených do 

spodní stavby. Kotvení ložisek proběhne po osazení klínových desek a spojení ložiska, klínové 

desky a spodní pasnice dolního pasu vysokopevnostními žárovězinkovanými šrouby. Mezi 

podložiskovým blokem a ložiskem bude izolační vrstva z polymerního betonu s minimální 

hodnotou měrného odporu 1x1012  Ωm, pevnosti  min. 50 MPa a tlouštky min. 15 mm zajištující 

elektrické odizolování nosné konstrukce od spodní stavby pro zabránění přenosu případných 

bludných proudů do nosné konstrukce. Předpokládaná únosnost ložisek je do 4,0 MN. Ložiska 

musí vyhovovat TKP-SPK, kap. 22 a příslušným ČSN a ČSN EN, na které se TKP-SPK odvolávají, 

zejména ČSN EN  řady 1337. Ložiska musí být v úpravě zabraňující přenosu bludných proudů 

do nosné konstrukce. Izolační odpor osazeného ložiska musí být min. 5kΩ. Povrchová ochrana 

ocelových součástí ložisek se provede dle TKP-SPK, kap. 19B. Na opěrách OP1, P3, OP4 je nosná 

konstrukce uložena na dvojicích elastomerových ložisek, podélně pohyblivé a všesměrné, 

kotvených do nosné konstrukce přes klínovou desku a nasledně podlitá polymerním beton jako 

u předchozího případu. U opěry OP1 a OP4 musí ložiska přenášet i tahové reakce, za tímto 

účelem je navržena tahová zarážka pro zabránění nadzdvihování nosné konstrukce.  

  

Mostní závěry 

 Nad opěrami jsou navrženy povrchové těsněné mostní závěry typ 4 dle TP86 pro celkový 

posun do 75 mm. Mostní závěry jsou půdorysně přímé a výškově lomené, takže svým tvarem 

sledují příčné sklony mostovky. Mostní závěry musí být navrženy a osazeny podle TKP-SPK, kap. 

23. Jejich provedení musí vyhovovat TP 86. Povrchová ochrana ocelových součástí závěrů se 

provede dle TKP-SPK, kap. 19B pro odpovídající stupeň korozní agresivity prostředí. 

S požadovanou životností ochranného systému min. 15 let. 
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Mostní svršek 

Mostní svršek je navržen z přímopochozí izolace SIKA Elestomastic TF tl. 10 mm. Vrchní 

vrstva je doplněna vsypem křemičitého písku pro zvýšení drsnosti povrchu. Bude proveden 

půdorysně po celé šířce mostovky. Mostovka je v tomto rozsahu střechovitě skloněna a tentýž 

sklon bude kopírovat i svršek. Pro dosažení architektonického požadavku bude finální uzavírací 

nátěr zvolen v příslušné barvě.  

 

Vybavení mostu 

Odvodnění mostu  je řešeno podélným sklonem, který je dán geometrií konstrukce a 

příčným sklonem, který je 2% kudy teče voda ke krajním nosníkům, kde od dolního pasu je 

mostovka o délce 240 mm také ve sklonu 2%. Úžlabí těchto dvou sklonů tvoří pomyslný žlab, ve 

kterém jsou umístěny mostní odvodňovače. Mostní odvodňovače budou mít min. rozměry 

250x250 mm se svislým odtokem DN100 po vzdálenosti cca 25 m. Důležitými místy pro 

odvodnění jsou mostní dilatační závěry. Podle směru toku vody bude, v co nejbližší vzdálenosti 

od mostního závěru, osazen odvodnovač. Odtok vody bude proveden svisle dolů a není nutné 

provést sběr vody.  

 Zábradlí je navrženo z rámu tvořeného průřezem z profilů L 40x40x3.2 a výplní 

z tahokovu. Zábradlí bude ve výšce 1,2 m od mostovky a bude kotveno do průřezu nosných 

profilů samotného přhradového pásu, ve kterém je z tohoto důvodu ponechána rezerva pro 

oslabení průřezu.  

Madlo slouží jako opora a vodící prvek při chůzi. Madlo je připevněno vždy na každé 

svislici 3,0 m. Nemá funkci zábradlí, tudíž nechrání proti pádu z výšky. Madlo je navrženo 

z korozivzdorné oceli. V Míste dilatace bude madlo přerušeno, aby umožnilo podélnou dilataci.  

 

Pohlcovače kmitání 

Ocelová lávka bude málo tlumená a vlastní frekvence se budou nacházet v oblasti 

možného vybuzení rezonanční odezvy. Proto se předpokládá umístění 2 pohlcovačů kmitů ze 

spodu mostovky uprostřed hlavního pole. Každý tlumič pak bude na jedné podélné polovině 

mostovky. O tom, zda budou tlumiče opravdu instalovány, rozhodne projektant po provedení 

dynamické zatěžovací zkoušky na základě zjištěných hodnot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

7 RADIM BÍLEK
ÚSTAV KOVOVÝCH A 

DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

1.4. MATERIÁL 

Minimální požadavky na materiál a jeho zkoušky jsou stanoveny v TKP, kap. 19, v ČSN EN 1993 

a v ČSN EN 10 025. V závislosti na konstrukční části a tloušťce prvku budou použity následující 

oceli s mechanickými vlastnostmi a chemickým složením specifikovaných uvedenými normami: 

 

Pro hlavní nosné části mostních konstrukcí (hlavní nosníky vč. příčných výztuh) 

- Ocel S355 N dle ČSN EN 10 025-3 pro plechy do tloušťky  ≤ 25 mm 

- Ocel S355 NL dle ČSN EN 10 025-3 pro plechy do tloušťky   > 25 mm 

- Ocel S355J2H dle ČSN EN 10210 (za tepla válcované) – pro trubky  TR 4HR 80 

 

Pro podružné nenosné části mostních konstrukcí: 

- Ocel S355J2 dle ČSN EN 10 025-2 pro      L40x3.2 

- Ocel S235J  dle ČSN EN 10219 pro doplňkové konstrukce zábradlí a jiné  

- Tahokov 1,5x1020-1030   velikost oka 10x10 

- Austenitická ocel 1.4401   dle EN 10088 pro madlo  

-  

Doplňkové konstrukce zábradlí a jiné budou vyrobeny z běžných uhlíkových ocelí minimální 

kvality S235J.  

Materiál bude dodán ve stavu normalizačně žíhaném případně normalizačně válcovaném. 

Materiál nosné ocelové konstrukce bude dodán s dokumentem kontroly 3.1. dle ČSN EN 10204. 

Pro doplňkové konstrukce zábradlí a madel postačí dokument kontroly 2.2.  

 

Pro spojovací materiál: 

- Šrouby 10.9. dle ČSN EN ISO 4014, ČSN EN ISO 4014 + matice 12 + podložky 300 HV 

- Šrouby 4.8. – spojovací materiál ostatní, (pozink)  

- Šrouby – nerezový spojovací materiál A4 70 

Šrouby budou ve standartních případech dodány v provedení žárově zinkované v tl. 40 μm. 

Vlastnosti vysokopevnostních šroubů budou doloženy zkouškami dle ČSN EN 20898-1.  

 

Přídavný materiál pro svařování: 

Přídavný materiál pro svary bude specifikován v dokumentaci zhotovitele. Jakost přídavného 

materiálu je nutno volit tak, aby mez kluzu, pevnosti, tažnost a vrubová houževnatost svarového 

kovu odpovídala hodnotám základního materiálu svařovaných částí. Výrazně vyšší pevnost 

svarového kovu vůči pevnosti svařovaného materiálu není dovolena. 

Odolnost ocelí proti výskytu lamelárních terasovitých trhlin bude zajištěna zkouškou +Z25, která 

zaručí minimální kontrakci ve směru kolmém k povrchu na 25%. 
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1.5. PROVÁDĚNÍ OK, VÝROBA A MONTÁŽ OK 

Třída provádění 

Ocelová konstrukce lávky musí být dle zákona č. 22/1999 Sb. ve znění nařízení vlády                     

č. 312/200 Sb., § 22 zhotovena výrobcem a montována montážní organizací s příslušným 

oprávněním specifikovaným v TKP kap. 19, ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2 a ČSN EN 73 2603. 

 Nosná konstrukce musí být vyrobena v třídě provedení EXC3 dle ČNS EN 1090-2. Třída 

provedení je stanovena pro třídu následků CC2 dle ČSN EN 1990:2002, výrobní kategorii PC2 a 

kategorie použitelnosti SC2 dle ČSN EN 1090-2. Podružné nenosné části mohou být vyrobeny 

v třídě provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2. 

Výroba a montáž ocelové konstrukce budou provedeny podle schválené dokumentace 

zhotovitele, zpracované na základě projektu stavby a dalších obecně závazných předpisů 

(zejména TKP, ČSN). Výrobní dokumentace bude v rozsahu dle ČSN 73 2603:2011. Výrobní 

dokumentace musí obsahovat zejména výrobní výkresy, technologický předpis výroby, 

technologický předpis svařovaní ve výrobě a technologický postup protikorozní ochrany. 

Montážní dokumentace zhotovitele musí být odsouhlasena zpracovatelem projektu stavby a 

schválena objednatelem.  Výroba nosných konstrukcí bude ukončena dílenskou přejímkou 

podle ČSN 73 2603:2011, při které bude provedena reálná sestava montážních dílů a její 

geodetické zaměření, které bude vyhodnoceno v protokolu. Vzájemná výšková poloha levého a 

pravého příhradového nosníku se nesmí lišit o víc než 20 mm.  

NDT  

Příčné montážní a dílenské svary pasů budou nad rámec ČSN EN  1090-2 pro EXC3 

vyžadovány TOFD+MT v rozsahu 100 %. Pro svary svislic, příčníků a podélných výztuh a příčné 

svary mostovky v rozsahu jednotlivých prvků požadováno 20% kontroly UT+MT.  

DT  

U všech montážních příčných svarů dolní a horní pásnice jsou navrženy kontrolní desky. 

Celkem je na ocelové konstrukci navrženo: 2 x 4 dvojic kontrolních desek o rozměru 300x200 

mm. 

ZÁKLADNÍ KONCEPCE MONTÁŽE OK  

 Předpokládá se výroba nosné konstrukce na 3 montážní díly o hmotnosti okolo 26 t a 

délky 30 m. Montáž ocelové konstrukce se předpokládá na dobu max. 14 dnů a v době návozu 

a ustavení musí být vyloučen po dobu 1 dne zcela provoz na silnici v ulici Radlická. Dílce budou 

osazeny na bárky z dílců pižmo v místech opěr a v místech podpěr na pilíře podpěr spodní 

stavby do příčné a podélné finální pozice pomocí mobilního jeřábu. Po vyhovujícím 

geodetickém zaměření se montážně svaří. Vertikální směr bude přizvednut o cca 750 mm. Po 

zavaření se provede zaměření klínových desek jejich montáž s ložiskem a následné spuštění 

ocelové konstrukce do finální vertikální polohy. Po spuštění do finální polohy se podlijí ložiska 

na P1-P4 a mohou být aktivována. Následně proběhne montáž vybavení (madlo a zábradlí). 

Zatížení od zábradlí a madla nebudou mít vliv na finální tvar. Podrobněji bude montáž popsána 

v Technologickém předpisu montáže a svařování, který bude odsouhlasen zhotovitelem 

projektu a TDI.  
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1.6. ÚDRŽBA KONSTRUKCE 

Pro udržení návrhové životnosti konstrukce a celkového dobrého stavu všech prvků se 

doporučuje řádné udržování a kontrola odpovídajícího stavu konstrukce při mostních 

prohlídkách, které bude provádět odborně způsobilá osoba v pravidelných intervalech. 

 

1.7. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OK 

Všechny ocelové díly nosné konstrukce přicházející do styku se vzduchem budou opatřeny 

protikorozní ochranou dle TKP 19B přílohy 19B.P7: 

TYP I  

Pro celou ocelovou konstrukci mimo vnitřní části komor se použije systém I A + I speciál.  

Barevné odstíny vrchní vrstvy PKO nosné konstrukce jsou navržené následovně: 

  -Ocelová konstrukce  RAL 3026 (Světle červená) 

Ochranný nátěrový systém se skládá se základního nátěru, mezivrstvy a vrchního nátěru. 

Počet mezivrstev bude takový, aby celková tloušťka nátěru byla min. 440 μm. Při volbě 

barevného odstínu nátěru konstrukce byl zvolen světlý odstín z důvodu omezení tepelného 

namáhání konstrukce světelným svitem.  

1.8. POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE 

Pro finální variantu byl vytvořen prostorový výpočtový 3D model v programu R-FEM a tato 

varianta byla nadimenzována a posouzena. Posouzení ocelové konstrukce vyhovuje na mezní 

stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. 

 

V Brně 12/2020 

Bc. Radim Bílek 
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