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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové lávky pro pěší a 
cyklisty přes řeku Svratku v Brně. Jako hlavní materiál nosných prvků byla použita 
ocel S355. V úvodu práce jsou řešeny dvě varianty konstrukčního systému, které 
jsou mezi sebou porovnány a následně vybrána výhodnější varianta. Hlavní 
nosnou konstrukci vybrané varianty tvoří dva k sobě skloněné parabolické oblouky, 
na kterých je pomocí závěsů zavěšena mezilehlá mostovka. Mostovku tvoří dva 
ocelové nosníky s příčníky a spřažená betonová deska. Rozpětí konstrukce je 50 m.  
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Ocelová lávka, zavěšená konstrukce, mezilehlá mostovka, oblouk 
  
  

ABSTRACT 

 The diploma thesis describes the design and assessment of steel footbridge for 
pedestrians and cyclists across the river Svratka in Brno. As the main material of 
structural elements was used steel S355. In the beginning is deal with two variants 
of structural system, which are compared with each other and the better variant is 
chosen. The main structural system of chosen variant consist of two parabolic 
arches bend down to each other on which is suspended by suspenders 
intermediate deck. The deck consist of two steel beams with floor beams and 
composite cencrete slab. The span length is 50 m. 
 

KEYWORDS 
Steel footbridge, cable – stayed structure, intermediate deck, arch  
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