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Devné mostní konstrukce jsou ve vysplých zemích Evropské Unie samozejmou
souástí mostního stavitelství. V západních zemích jsou tyto konstrukce
neodmyslitelnou souástí prostedí a krajiny. Jako stavební materiál se podle
prostedí a místních zvyklostí používají devné prvky z lepeného lamelového deva:
nejbžnjší surovinou je smrkové ezivo, dále se používá modín a borovice
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Wooden Bridges and Footbridges in the Czech Republic
Wooden bridge constructions are taken as a natural part of the bridge engineering in
the developed countries of the European Union. These constructions are essential
part of the environment and landscape in the western countries. Glued laminated
wooden elements are used as a building material according to environment and local
customs: the most common material is spruce sawn; larch and pine are also used.
Keywords : wooden bridge, public space
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Úvod

Devné mostní konstrukce jsou ve vysplých zemích Evropské Unie samozejmou
souástí mostního stavitelství. V západních zemích jsou tyto konstrukce
neodmyslitelnou souástí prostedí a krajiny. Jako stavební materiál se podle
prostedí a místních zvyklostí používají devné prvky z lepeného lamelového deva:
nejbžnjší surovinou je smrkové ezivo, dále se používá modín a borovice.
Tento typ mostních konstrukcí, který se v posledních letech postupn daí
prosazovat, jednoznan zvyšuje urbanistickou atraktivitu území také v echách a na
Slovensku, kde je v tomto smru - využívání devní hmoty pro mostní konstrukce velký potenciál. Tyto objekty je možné využít jak v extravilánu na trasách cyklostezek
a obslužných komunikací, tak v intravilánu pi ešení parkových úprav center mst a
obcí a místních komunikací.

207

2

Historie

V echách a na Morav najdeme nkolik historických lávek, které jsou souástí
hrad, zámk a dokonce kostel. Další lávky pekonávají vodní toky. Vtšina tchto
staveb je nkolikapolových, vtšinou všadlových konstrukcí. Zárove je vtšina
lávek zastešených. Jako krytina je obvykle použitý smrkový šindel kladený ve dvou
vrstvách. Tchto historických most a lávek, z nichž nkteré prošly rekonstrukcemi,
je v eské republice na 30. Jako píklad takové stavby uvádím most v ernvíru u
Nedvdic, který se datuje do roku 1718.

Obrázek 1: most v ernvíru u Nedvdic 1718. Zdroj: Archiv autora
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Výhody devných konstrukcí
-

atraktivní architektonické ešení

-

srovnatelná životnost s ocelovými a betonovými konstrukcemi

-

srovnatelná cena s ocelovými konstrukcemi (problém výkyv cen ocelových
prvk), proti betonovým konstrukcím je cena cca o 1/3 nižší

-

nesrovnateln nižší náklady na údržbu stavebního objektu

3.1

Architektonické ešení

Rozvoj technologií lepeného lamelového deva a nové technologie jeho opracování
dávají v souasnosti architektm a projektantm takka neomezené možnosti
konstrukního ešení most a lávek ze deva. Výrobci lepeného deva nabízí pímé
prvky maximálních rozmr 280 / 1 900 / 50 000 mm a také obloukové prvky
požadovaných polomr.
3.2

Životnost devných konstrukcí

Stejn jako v minulosti je pi projektování most dležité ešit konstrukní ochranu
deva - ešení konstrukních detail a používání zastešení. V souasnosti máme
díky stavební chemii možnosti kvalitnjší ochrany devných prvk - impregnace proti
devokazným houbám a plísním, dále proti škdcm a devokaznému hmyzu.
Tenkovrstvé lazury používané pro povrchovou úpravu chrání devnou konstrukci
proti vod a povtrnostním vlivm.
3.3

Cena

Dležitým kriteriem pro volbu konstrukce mostu je ekonomický ukazatel - poizovací
cena. U devné stavby je cena srovnatelná s ocelovými konstrukcemi, proti
betonovým konstrukcím je cena cca o 1/3 nižší. S výhodou je také možné kombinovat
jiné stavební materiály s devnými prvky. Konstrukn zajímavé je použití
ocelových píník na devné nosné konstrukci. Další možností je spažená
konstrukce - opt devná nosná konstrukce s betonovou nebo asfatobetonovou
mostovkou.
3.4

Náklady na údržbu

Dalším ekonomickým ukazatelem jsou nesrovnateln nižší náklady na údržbu
stavebního objektu.
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Souasnost devných lávek a most v eské republice

Jak už bylo uvedeno výše, v dnešní dob lze konstruovat lávky a mosty vtších
rozptí a pro vtší zatížení. V R jsou používány devné systémy vtšinou pro lávky
pro pší a cyklisty, ale mžeme uvést i píklady most pro osobní automobily i pro
zatížení 40 t.
S výhodou jsou používány konstrukce s parapetním nosníkem v kombinaci s dolní,
horní nebo vloženou mostovkou mezi hlavní nosníky (obr.2). Bžné rozptí takových
lávek je do 30 m, ale je možné rozptí i 50 m, kde jsou pak hlavní nosníky
samozejm znan vysoké. Další možností je použití všadlové konstrukce (obr.3).
Zde konstruktér využívá subtilní konstrukní prvky. U takových lávek lze provést
jednoduše zastešení pi využití nosného systému.
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Obrázek 2: lávka Velká Bystice; Obrázek 3: lávka Nový Jiín. Zdroj: Archiv autora
Pro vtší rozptí je také možno použít obloukové konstrukce s mostovkou uloženou
na dolní pásnici. V R jsou tyto lávky o rozptí do cca 30 m, v zahranií najdeme
lávky dlouhé i 80 m. (obr.4) Architektonicky zajímavým ešením jsou zavšené a
visuté konstrukce, které bez problém eší rozptí 40 a více metr. (obr.5)

Obrázek 4: krytá lávka Špindlerv Mlýn; Obrázek 5: zavšená lávka pes silnici I/55
u Buchlovic. Zdroj: Archiv autora
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Závr

S ohledem na stále více zdraz ovanou nutnost prosazování udržitelného rozvoje je
bezesporu využívání deva v mostním stavitelství výrazným pínosem a alternativou
betonových a ocelových konstrukcí.
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