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1. ÚDAJE O ZASTŘEŠENÉ LÁVCE PRO PĚŠÍ 

1.1.  Úvod 

Téma diplomové práce je vypracování návrhu nosné konstrukce zastřešené lávky pro pěší a 

cyklisty přes řeku Bělou v Jeseníku. V zadání je uvedeno minimální rozpětí prostého pole lávky 

a to je 25 m. V zatížení se uvažuje s možností pohybu servisního vozidla. Cílem práce je 

vypracovat nosnou konstrukci v předběžném návrhu ve dvou variantách, přičemž je možno 

modifikovat pouze vybrané dílce konstrukce. Pro nosnou konstrukci je zvoleno lepené 

lamelové dřevo, případně v kombinaci s rostlým dřevem či ocelí běžné pevnosti. A pro detailní 

řešení je vhodně zvolena jedna z variant. 

Požadované výstupy jsou vypracovaný statický výpočet hlavních nosných částí konstrukce 

včetně řešení směrných detailů, technická zpráva a výkresová dokumentace v rozsahu 

specifikovaném vedoucím práce.     

1.2.  Účel stavby 

Lávka má sloužit k překonání řeky Bělé v Jeseníku. Umístění lávky je v nově 

připravované naučné stezce po významných částech a objektech města Jeseník. Na lávce je 

zamýšlený výhled na soutok řek Bělé a Staříče. Na lávce bude také osazena informační tabule 

s údaji o řekách, proto je navrženo také zastřešení pro pohodlné prohlížení za každého počasí 

v každém ročním období. 
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1.3.  Varianty řešení 

Lávka byla vypracována ve dvou variantách. Obě jsou zastřešené. 

A. Varianta A 

Varianta A je navržena jako oblouková konstrukce s dolní mostovkou a s ocelovými 

závěsy. Zastřešení je uloženo přímo na horní část oblouku a na střešní nosník uložený na 

ocelové vetknuté sloupy z roviny lávky. Oblouk je plnostěnný dvoukloubový z lepeného 

lamelového dřeva. Hlavní nosník je zakřivený pro větší estetickou hodnotu a slouží zároveň 

také jako část zábradlí, které je doplněné o ocelové zábradlí. Výhoda je v menším počtu prvků 

a jednoznačně v estetice. 

 Mostovka se skládá ze dvou hlavních nosníků, příčníků, podélníků a ze ztužidel. 

Zastřešení tvoří dva oblouky, střešní nosníky, příčníky, sloupy a ztužidla. Lávka je uložená na 

jedné straně na pevných ložiskách a na druhé na posuvných. 

 Rozpětí lávky je 32,0 m a je dané šířkou koryta řeky. Šířka je navržená 4,0 m z důvodu 

pohodlného procházení lidí a projíždění cyklistů a obslužného vozidla nebo vozu rychlé 

lékařské pomoci.  Výška lávky na začátku rozpětí je 5,0 m. 
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B. Varianta B 

Varianta B je příhradová konstrukce lávky z lepeného lamelového dřeva. Zastřešení je 

tvořeno vrcholovou vaznicí a krokvemi. Prvky v příhradě jsou kloubově spojeny. První vazba, 

tzv. vstupní portál, je tvořen rámově spojeným horním příčníkem se dvěma svislými prvky 

příhradové konstrukce. V rovině střechy i podlahy jsou umístěna ocelová ztužidla 

konstrukčního systému ProTah.   

Mostovka se skládá ze dvou hlavních nosníků, příčníků, podélníků a ztužidel. Zastřešení 

je složitější než ve variantě A a skládá se z konstrukce příhrady, horní vazby, příčníků, vrcholové 

a šikmé vaznice, sloupků a krokví. Lávka je uložená na jedné straně na pevných ložiskách a na 

druhé na posuvných. 

 

Rozpětí lávky, stejně jako u varianty A, 32,0 m je dané šířkou koryta řeky. Šířka je 

navržená 4,0 m z důvodu pohodlného procházení lidí a projíždění cyklistů a obslužného vozidla 

nebo vozu rychlé lékařské pomoci. Výška lávky je 5,0 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Vyhodnocení variant 

Z důvodu srovnatelné hmotnosti obou variant je zde hlavní rozhodující faktor v pracnosti 

zhotovení lávky a na počtu prvků a spojů. A také na estetice, aby lávka svým vzhledem zapadla 

do kontextu okolního prostředí.  

Tyto požadavky lépe splňuje konstrukce varianty A, tudíž byla vybrána a podrobně 

vyřešena. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE – ZASTŘEŠENÁ LÁVKA PRO PĚŠÍ V JESENÍKU 

  TECHNICKÁ ZPRÁVA   Bc. KAREL JANÍREK 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
Fakulta stavební       2015 

7 

 

2. ŘEŠENÁ KONSTRUKCE 

2.1.  Popis řešené konstrukce 

A. Geometrie konstrukce 

Půdorysné rozměry lávky jsou šířka 𝐵 = 4,0 𝑚, délka 𝑙 = 32,0 𝑚.  

Výška lávky uprostřed je 𝐻 = 5,83 𝑚 a na kraji 𝐻 = 5,0 𝑚.  

Zastřešená lávka je situována v lokalitě – JESENÍK. 

Konstrukce mostovky se skládá z kloubově připojených příčníků na hlavní nosník, 

podélníků na příčníky a kloubově připojených ztužidel v rovině mostovky. Plnostěnný oblouk je 

kloubově připojený k hlavnímu nosníku.  

Zastřešení se skládá z kloubově připojeného střešního nosníku na oblouk a příčníků na 

střešní nosník, který je čepovým spojem uložený na vetknuté sloupy z roviny lávky. Kloubově 

jsou připojena ztužidla v rovině zastřešení a příčníky na oblouk. Mezi obloukem a hlavním 

nosníkem jsou kloubově uloženy závěsy přenášející pouze tahové síly.   

Podpory lávky jsou řešeny na jedné straně jako posuvné a na druhé jako pevné. 
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B. Výpočtový model 

Konstrukce byla řešena jako prostorová a byla vymodelována ve výpočetním programu  

SCIA ENGINEER 2014 (studentská verze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Zatížení 

Ve výpočtovém modelu je uvažováno stálé zatížení vlastní tíhou a ostatní stálé zatížení 

tvořené podlahou, podbitím a vybavením lávky. Klimatická nahodilá zatížení tvoří zatížení 

sněhem a zatížení větrem. Dále je uvažováno zatížení chodci a pohyb obslužného vozidla.  

 Způsob zadání zatížení v programu Scia je pomocí plošných panelů roznášející zatížení 

do okrajů panelu a do nosníků.  

Prvky konstrukce mostovky, které by se mohly dostat do kontaktu s tryskající vodou 

z řeky, jsou navrhovány pro třídu provozu 3. Ostatní prvky zastřešení lávky, které se nachází 

pod krytinou nebo pod oplechováním, jsou navrhovány pro třídu provozu 2, protože jsou 

charakterizovány vlhkostí materiálů odpovídající teplotě 20°C a relativní vlhkosti okolního 

vzduchu přesahující 85% pouze po několik týdnů v roce. 
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2.3. Popis hlavních nosných prvků konstrukce a jejich připojení 

A. Hlavní nosník 

 

 

 

 

 

 

Hlavní nosník se skládá ze tří částí spojených montážním spojem z důvodu přepravy 

prvku na stavbu. Je vyroben z lepeného lamelového dřeva třídy pevnosti GL24h. Nosník je 

zakřivený s poloměrem zakřivení 𝑟 = 120 𝑚 z estetických důvodů. Ve statickém výpočtu je 

nosník uvažovaný jako přímý. Celková délka nosníku je 𝑙 = 32,096 𝑚. Z vnitřní části jsou na 

nosník připevněny svorníky třmeny pro uložení příčníků. Hlavní nosník je na okrajích uložený 

na elastomerových ložiscích. Hlavní nosník slouží z části také jako zábradlí, je doplněné 

ocelovým zábradlím. Horní plochy jsou oplechovány. 

 

 

B. Plnostěnný oblouk 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojkloubový plnostěnný oblouk je z lepeného lamelového dřeva třídy pevnosti GL28h. 

Montážními spoji je rozdělen na tři části z důvodu přepravy na stavbu. Oblouk tvoří výseč 

kružnice o poloměru 𝑟 = 22 𝑚 a překonává rozpětí 𝑙 = 32,0 𝑚. Celkový průřez se skládá ze 

třech oblouků průřezu 200 x 500 mm spojeným svorníky a tvořící celistvý průřez o rozměrech 

600 x 500 mm. To je z důvodu kloubového uložení na hlavní nosník. Na oblouk jsou kloubově 

připojeny příčníky a střešní nosník. Odkryté horní plochy oblouku jsou oplechovány.  
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C. Příčník (mostovka) 

 

 

 

 

 

 

 

 Příčník je navržen z lepeného lamelového dřeva třídy pevnosti GL28h. Délka příčníku je 

4,0 m. Působí jako prostý nosník. Pomocí třmenů a svorníků je kloubově připojen k hlavnímu 

nosníku. Na příčník jsou svorníky připevněny třmeny pro uložení podélníků. 

 

 

 

D. Podélník 

 

 

 

 

 

 

 

Podélník je navržen z lepeného lamelového dřeva třídy pevnosti GL28h. Délka 

podélníku je 3,21 m. Působí jako prostý nosník. Pomocí třmenů a svorníků je kloubově připojen 

k příčníku. 
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E. Příčník (oblouk) 

 

 

 

 

 

 

 

Příčník je navržen z rostlého dřeva třídy pevnosti C24. Délka příčníku je 4,0 m. Působí 

jako prostý nosník. Pomocí třmenů a svorníků je kloubově připojen k oblouku.  

 

 

 

F. Podlaha 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podlaha je tvořena fošnami tloušťky 50 mm a šířky 200 mm z rostlého dřeva třídy 

pevnosti C24. Mezera mezi nimi je 13 mm pro odtok vody. Fošny jsou orientovány příčně. Jsou 

připevněny vruty k příčníkům a podélníkům.  
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G. Závěsy 

 

 

 

 

Pro závěsy je použitý konstrukční systém táhel ProTah. Závěsy o průměru 56 mm jsou 

z oceli S460. Ve statickém výpočtu jsou počítány pomocí nelineární kombinace s vyloučením 

tlaku, aby působil pouze tah.  

 

 

 

 

1 – Vidlice 24     3 – Čep vidlice 24 

2 – Aretační matice M24     4 – Kroužek 22 

 

H. Ztužidla (mostovka) 

 

 

 

 

Pro ztužidla je použitý konstrukční systém táhel ProTah. Ztužidla o průměru 24 mm 

jsou z oceli S460. Ve statickém výpočtu jsou počítány pomocí nelineární kombinace 

s vyloučením tlaku, aby působil pouze tah.  

 

 

 

 

1 – Vidlice 24     3 – Čep vidlice 24 

2 – Aretační matice M24     4 – Kroužek 22 
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I. Střešní nosník 

 

 

 

 

 

 

 Střešní nosník je navržený z lepeného lamelového dřeva třídy pevnosti GL24h. Je 

kloubově pomocí svorníků a hmoždíků typu Bulldog připojený k plnostěnnému oblouku z vnější 

strany. Na druhém konci je střešní nosník kloubově uložen čepovým spojem na ocelový sloup. 

Na nosníku jsou svorníky připevněny třmeny pro uložení příčníků.   

 

 

 

 

J. Příčník (střecha) 

 

 

 

 

 

 

 

Příčník je navržen z rostlého dřeva třídy pevnosti C24. Délka příčníku je 4,0 m. Působí 

jako prostý nosník. Pomocí třmenů a svorníků je kloubově připojen na střešní nosník.  
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K. Podbití střechy 

 

 

 

 

 

Podbití je tvořeno fošnami tloušťky 50 mm a šířky 200 mm z rostlého dřeva třídy 

pevnosti C24. Fošny jsou orientovány příčně. Jsou připevněny vruty ke střešnímu nosníku a 

k oblouku. Také v určité míře a v kombinaci se střešními ztužidly přispívá ke zvýšení prostorové 

tuhosti konstrukce. Musí být zajištěno upevnění dřevěného podbití k nosníkům na sílu sání 

větru 2,29 𝑘𝑁𝑚−2. Krytina musí být na podbití položena důkladně, aby odolala sání větru. 

 

 

L. Ztužidla (střecha) 

 

 

 

 

 

Pro ztužidla je použitý konstrukční systém táhel ProTah. Ztužidla o průměru 16 mm 

jsou z oceli S460. Ve statickém výpočtu jsou počítány pomocí nelineární kombinace 

s vyloučením tlaku, aby působil pouze tah.  

 

 

 

 

 

1 – Vidlice 24     3 – Čep vidlice 24 

2 – Aretační matice M24     4 – Kroužek 22 
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M. Sloup 

 

 

 

 

 

Sloupy HEB300 z oceli S355 (jakostní stupeň J0) podpírají kloubově uložené střešní 

nosníky pomocí čepového spoje. Jsou vetknuté z roviny lávky (v příčném směru). Sloupy jsou 

pokryty dřevěným obložením z estetických důvodů. 

 

N. Uložení sloupu 

Uložení sloupu je vypracované ve dvou řešeních. Ocelová těžká patka s kotevními 

příčníky ze dvou profilů U100 a kotevními šrouby M24 – zabetonované šrouby s kotevní 

hlavou.  

 

 

 

 

 

 

Z architektonického hlediska přijatelné druhé řešení kotvení pomocí kotev Fischer do 

betonu. Návrh kotev ve statickém výpočtu byl vytvořen v programu C-FIX obsažený v softwaru 

Fischer FIXPERIENCE Software. Toto řešení bylo vybráno k aplikaci na konstrukci. 
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O. Uložení lávky – pevná podpora 

Jsou použita hrncová ložiska Tetron CD®. Ložisko Tetron CD® se skládá z elastomerové 

vložky uzavřené uvnitř válcového prostoru tvořeného hrncem a pístem (krycí deskou). Ložisko 

Tetron CD®/FX – pevné ložisko – chová se jako pevný kloub a může přenášet vodorovné síly 

v libovolném směru. 

 

Navrhnuté ložisko – Tetron CD®/FX 2500 – 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Uložení lávky – posuvná podpora 

Jsou použita vrstvená elastomerová ložiska s kluznou vrstvou (PTFE). Ložisko Freyssinet 

Typ B – Výztužné plechy jsou zcela obaleny elastomerem s bočním krytím nejméně 4 mm a 

obecně kryty 2,5 mm vnější vrstvou. 

 

 

 

 

Opatřena ocelovými zarážkami pro přenesení horizontálních sil. 

 

 

 

Navrhnuté ložisko – Freyssinet 150 x 250 mm Typ B 
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2.4.  Spojovací prostředky 

Pro uložení plnostěnných oblouků na hlavní nosníky byly použity svorníky a kolíky průměru 

30 mm a hmoždíky typu Bulldog průměru 95 mm. Pro uložení střešního nosníku na plnostěnný 

oblou byly použity svorníky a kolíky průměru 10 mm a hmoždíky typu Bulldog průměru 75 mm.  

Pro čepový spoj střešního nosníku a sloupu byl použit čep průměru 30 mm a svorníky a 

kolíky průměru 20 mm. 

Pro montážní spoje, spoje příčníků a podélníků k hlavnímu nosníku, příčníků k oblouku a 

střešnímu nosníku byly použity svorníky průměru 10 mm nebo 30 mm, doplněné o hřebíky a 

vruty. 

Menší spoje jsou tvořeny vruty a hřebíky. 

 

2.5.  Materiál 

Hlavní a střešní nosník je z lepeného lamelového dřeva GL24h. Plnostěnný oblouk, příčník a 

podélník na mostovce z lepeného lamelového dřeva GL28h. Rostlé dřevo pevnosti C24 je 

použito na příčník na oblouku a příčník na střeše. 

Závěsy, ztužidla na mostovce a ztužidla na střeše jsou z oceli S450 a sloup podpírající 

střešní nosník z oceli S355 (jakostní stupeň J0).  

 

2.6.  Výroba konstrukce 

Výroba konstrukce proběhne ve specializovaném závodě na výrobu lepených lamelových 

prvků. Prvky z lepeného lamelového dřeva se vyrobí z dřevěných lamel tloušťky 40 a 50 mm. 

Zakřivené nosníky se zhotoví podle výrobního výkresu, včetně otvorů pro spojovací prostředky. 

Po zhotovení lepených lamelových prvků a prvků z rostlého dřeva se provede impregnace 

máčením. Čepové spojovací prvky se zhotoví ve výrobně společně s dřevěným prvkem. Ostatní 

spoje se provedou na stavbě. Výroba lepeného lamelového dřeva musí splňovat platné normy.  
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2.7.  Postup montáže 

Na stavbu budou přivezeny jednotlivé díly po částech. Nejdříve se mimo koryto řeky 

zhotoví konstrukce mostovky, složená z hlavních nosníků, příčníků, podélníků a ztuží se táhly ve 

vodorovné rovině. Poté se pomocí autojeřábu a pomocného dočasného lešení osadí oblouk na 

hlavní nosníky. Na vrchní část oblouku se připevní příčníky a ztužidla pro zajištění stability. 

Mezi hlavní nosníky a oblouk se natáhnou závěsy. 

 Tato konstrukce se velkým jeřábem přemístí nad koryto řeky a uloží se na již připravená 

ložiska na betonových patkách. Do patky se také osadí sloupy. Na místě se připevní střešní 

nosníky na oblouk a na sloupy a mezi ně příčníky a ztužidla.  

Následně se mostovka pokryje dřevěnou podlahou. Konstrukce zastřešení se zakryje 

dřevěným podbitím a opatří se střešní krytinou. Nakonec se na horní plochu hlavních nosníků 

připevní zábradlí. 

 

 

2.8.  Ochrana konstrukce 

A. Ochrana dřevěných prvků 

Všechny prvky dřevěné konstrukce se opatří ochrannou vrstvou proti škůdcům a 

plísním. Nanášení proběhne impregnací máčením.  

Konstrukční ochrana dřeva bude zajištěna ocelovými plechy pokryté plochy, které 

budou v kontaktu s dešťovou vodou, tzn. horní plocha hlavních nosníků a oblouků.  

Povrchová úprava dřeva bude provedena nátěrem bezbarvého laku. 

 

B. Ochrana ocelových prvků 

Pro méně agresivní prostředí se opatří ocelové prvky základním nátěrem antikorozní 

barvou. Základní antikorozní barva obsahuje látky zamezující rozvoji koroze 
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2.9.  Výkaz spotřeby materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Závěr 

Konstrukce byla řešena jako prostorový model v programu SCIA ENGINEER. Bylo zadáno 

zatížení, určena kombinace pro mezní stav únosnosti a následně vyhodnoceny vnitřní síly 

v jednotlivých prvcích konstrukce. Jednotlivé prvky, nejvíce namáhané, poté byly dimenzovány 

a posuzovány ručně v souladu s aktuálními platnými normami. 

Prvek 

VARIANTA A 
Průřez Materiál Hmotnost 

[kg] 

Střešní nosník 200 x 360 GL24h 1 332,40 
Oblouk 600 x 500 GL28h 8 804,40 
Hlavní nosník 200 x 1400 GL24h 6 829,70 
Podélník 180 x 240 GL28h 1 053,70 
Příčník (mostovka) 220 x 380 GL28h 1 508,10 
Příčník (střecha) 160 x 240 C24  322,60 
Příčník (oblouk) 160 x 220 C24  246,40 
    
Závěsy RD 56 S450 1 490,80 
Sloup HEB 300 S355 2 335,10 
Ztužidla (mostovka) RD 24 S450  364,10 
Ztužidla (střecha) RD 16 S450  164,40 
    

CELKEM   24 534,90 kg 
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