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1. Úvod 

Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dřevěné nosné konstrukce lávky pro 

pěší a cyklisty. Jedná se o třípolovou konstrukci s rozpětími 2x18m a 1x6m. Lávka přemosťuje 

řeku Třebůvku v centru Loštic a tvoří důležitou spojnici mezi částmi města pro turisty a 

místní obyvatele.  

Město Loštice se nachází v jižní části okresu Šumperk v Olomouckém kraji a žije zde 

přibližně 3 000 obyvatel. Na místě se aktuálně nachází stávající ocelová lávka, která je již však 

značně degradovaná a nesplňuje dnešní požadavky norem jako je výška zábradlí, či šířkové 

uspořádání. Vedení města proto v dohledné době uvažuje o realizaci lávky nové.  

V návrhu jsou uvažovány 2 alternativy nosného systému, které jsou následně porovnány 

z několika hledisek. Výpočty jsou provedeny v souladu s platnými normami ČSN EN. Lokalita 

spadá do II. sněhové a II. větrové oblasti. Třída provozu konstrukce 3 je charakterizována 

klimatickými podmínkami vedoucími k vlhkosti materiálu vyšší, než v podmínkách odpovídajících 

teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 85 % jen několik týdnů v roce.  

 
Obrázek 1 - Lokalita stavby (zdroj: www.mapy.cz) 
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Obrázek 2 - Umístění stavby v rámci města (zdroj: www.mapy.cz) 
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2. Stručný popis stávající lávky 

Stávající konstrukce je ocelová příhradová lávka tvořená členěnými pruty převážně ve 

formě úhelníků a U profilů. Výška hlavního nosníku je 1500 mm, šířka 140 mm a vzdálenost 

svislic 2,0 m. Spoje jsou řešeny jako svarové. Vodorovné ztužení taktéž příhradové pomocí 

ocelových tyčí v úrovni dolního pásu. Mostovku tvoří napříč uložená dřevěná prkna tl. 50 

mm. Povrchová úprava na značné části konstrukce chybí a dochází ke korozi materiálu. 

Spodní stavba je tvořena masivními kamennými opěrami a pilíři, které jsou v dobrém stavu, a 

proto je v rámci úspory nákladů na stavbu uvažováno jejich zachování. Volná šířka lávky je 

1600 mm, výška hrany zábradlí je asi 960 mm nad mostovkou.  

 
Obrázek 3 - Stávající konstrukce 

 
Obrázek 4 - Stávající konstrukce 
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3. Charakter překážky 

Překážku pro lávku tvoří tok řeky Třebůvky. Koryto a břehy nejsou v tomto úseku nijak 

upraveny až na návodní stranu na konci lávky kde se připojuje do řeky historický mlýnský 

náhon. Převážnou část roku je v řece minimální průtok a tvoří se zde mělčiny, na kterých 

vyrůstá vegetace.  

 
Obrázek 5 - Satelitní snímek stávající lávky (zdroj: www.mapy.cz) 

Osa křížení s vodním tokem je kolmá (90°). Lávka je vedena v přímé, s podélným sklonem 

0,3% v prvních dvou polích a 1,0% v krajním 6m poli. Niveleta klesá směrem k ulici 

Pivovarská. Výška hladiny stoleté vody není známa a nebyla v rámci práce ověřována, řešení 

však bylo navrženo s podmínkou umístění nosné konstrukce minimálně na stejnou úroveň 

nebo výše než stávající spodní hrana lávky. Šířka koryta v místě lávky je přibližně 34m. 

V rámci stavby by také došlo k úpravě nájezdových ramp především na pravé straně koryta 

řeky, aby splňovaly podmínku maximálního podélného sklonu 8%. Tímto se však práce 

podrobněji nezabývá. 

4. Územní podmínky 

Okolí lávky je převážně rovinaté a nachází se nedaleko centra města. Koryto řeky je 

charakteristické nivními sedimenty, v návaznosti pak spraši a sprašovou hlínou. Tento typ 

hornin není příliš vhodný, avšak z faktu že spodní stavba nevykazuje žádné náznaky 

poškození či sedání lze předpokládat dostatečně hluboké založení na únosnou vrstvu. 

V rámci výstavby by však bylo vhodné ověřit sondáží inženýrsko-geologické podmínky 

v místě založení. 
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5. Zatížení 

▪ třída provozu: 3 

Nosná část konstrukce se nachází v blízkosti hladiny řeky. Z tohoto důvodu jsou prvky pro 

další výpočty zařazeny do třídy provozu 3, která je charakterizována klimatickými 

podmínkami vedoucími k vlhkosti materiálu vyšší, než v podmínkách odpovídajících teplotě 

20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 85 % jen několik týdnů v roce.  

Průměrná vlhkost u dřeva jehličnatých dřevin tak může přesahovat hodnotu 20 %. 

▪ třída trvání zatížení: krátkodobé 

Rozhodujícími zatíženími jsou nahodilá zatížení od dopravy, nebo zatížení klimatického 

charakteru, která jsou definována krátkodobým působením. 

▪ kombinace zatížení pro výpočet 

 Mezní stav únosnosti – STR/GEO soubor B 

Mezní stav použitelnosti – charakteristická 

6. Materiál 

Mezi hlavní materiály nosné konstrukce patří lepené lamelové dřevo třídy GL24h, GL32h a 

rostlé jehličnaté dřevo třídy C24. Některé prvky byly navrženy z oceli tříd S235 a S355 stejně 

jako různé konstrukční spoje či uložení prvků. 

7. Ochrana proti biotickým činitelům 

Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny impregnačním nátěrem k zajištění ochrany proti 

biotickým činitelům, jako jsou dřevokazné houby či dřevokazný hmyz.  Nátěry budou zvoleny 

dle působení daného prostředí, zároveň však musí brát ohled na ekologii k životnímu 

prostředí a být zdravotně nezávadné. 

8. Dispoziční řešení 

Jak již bylo zmíněno, je předpokládáno zachování spodní stavby. S tím souvisí definované 

vzdálenosti podpor pro novou konstrukci a sice 2x18 m a 1x6 m. Dalším limitujícím faktorem 

je minimální výška konstrukce nad hladinou řeky, která je navržena nad úroveň stávajícího 

dolního pásu příhradové lávky. Stavební výška nové konstrukce je volena co nejnižší 

s ohledem na eliminaci výstavby dlouhých nájezdových ramp. 
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9. Analýza konstrukce 

Statická analýza nosných prvků a dynamická analýza celého systému byla řešena formou 

prutového modelu ve výpočetním programu SCIA Engineer 2016.1. Jedná se v obou 

případech o prostorový model s uvážením zatížení ve všech směrech. Výpočtem byly zjištěny 

příslušné vnitřní síly a deformace od rozhodující kombinace zatížení a jednotlivé prvky byly 

následně posouzeny ručním výpočtem. Pruty mají obecně odlišné okrajové podmínky, které 

jsou definovány se snahou zachytit reálné chování příslušných spojů na konstrukci. U 

dřevěných prvků se až na některé výjimky převážně jedná o kloubové připojení. Posouzení na 

mezní stavy únosnosti a použitelnosti bylo provedeno dle platných norem ČSN EN.  

10. Varianty nosné konstrukce    

10.1. Varianta A – příhradový prostý nosník 

Jako první varianta byl zvolen stejný systém uspořádání konstrukce ale s výjimkou použití 

lepeného lamelového dřeva pro hlavní nosné prvky. Jedná se tedy o prosté nosníky v každém 

ze třech polí lávky, přičemž větší pole 18m jsou tvořena příhradovým nosníkem s dolní 

mostovkou, krajní pole 6m pak pouze přímopásovým nosníkem stejného průřezu jako dolní 

pás příhrady tak, aby plynule navázal na přilehlá pole.  

 

Obrázek 6 - Vizualizace varianty A 

Pro pruty příhradového nosníku bylo zvoleno lepené lamelové dřevo třídy GL24h se šířkou 

profilu 200 mm. Osová vzdálenost mezi nosníky je 2200 mm a volná šířka pak 2000 mm. 

Jedná se o příhradovou soustavu bez svislic se vzdáleností příčných vazeb 2250 mm. Osová 

vzdálenost mezi pásy nosníku je 1325 mm. Výška příhradového nosníku byla volena tak, aby 

horní pás přirozeně tvořil zábradlí nově navržené lávky. Výplň pro zábradlí mezi prvky 
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příhrady je tvořena nerezovými sítěmi stejně jako v ocelovém zábradlí, které navazuje 

v přilehlém krátkém poli. Z důvodu absence svislic v soustavě zde nebyly navrženy ocelové 

polorámy zajišťující stabilitu horního pásu proti vybočení. Namísto toho bylo spojení mezi 

příčníky a dolním pásem dimenzováno jako rámové a pomyslný příčný polorám pak tvoří 

vždy 2 diagonály a příčníky, které zajištují horní pás průběžně po celé jeho délce. Příčníky 

byly navrženy jako ocelové ve formě profilu HEB 100. Podélníky profilu 120x120 jsou 

z rostlého dřeva třídy C24 a jsou usazeny na příčníky a připojeny konvexními hřebíky. 

Vodorovná tuhost je zajištěna pomocí ztužení z ocelových trubek umístěných „do kříže“ vždy 

po dvojicích mezi příčníky. Mostovka je z důvodu vyššího opotřebení provedena z dubových 

fošen ze dřeva třídy D30 a průřezu 160x40 mm.  

10.2. Varianta B – plnostěnný spojitý nosník o třech polích 

V tomto řešení jsou hlavní nosné prvky 3 obloukové nosníky v malou křivostí. Byl navržen 

atypický proměnný průřez, kdy na krajích mostu má výšku pouze 475 mm, směrem 

k vnitřním podporám však roste až na hodnotu 800 mm pro zachycení záporných ohybových 

momentů které vznikají na spojitém nosníku v místech uložení. Proměnného průřezu bylo 

dosaženo zvolením různých poloměrů zaoblení vnitřní a vnější hrany nosníku, konkrétně pak 

1000 m a 400 m. V rámci výroby bude nosník rozdělen na 3 montážní celky o délkách 13,5 m, 

20,0 m a 8,5 m, které budou následně spojeny na místě výstavby. Umístění montážních spojů 

je provedeno na základě průběhu ohybových momentů na spojitém nosníku. 

 

Obrázek 7 - Vizualizace varianty B 

Hlavní nosníky se šířkou 200 mm leží v osových vzdálenostech 900 mm a jsou navrženy 

z lepeného lamelového dřeva třídy GL32h. Celkové šířka mostu včetně zábradlí je pak 2200 

mm a volná šířka 2000 mm jako v případě první varianty. Z důvodu blízkosti hlavních nosníků 

není potřeba přídavného systému příčníků a podélníků jako v klasickém uspořádání 

podobných konstrukcí. Mostovka je v tomto případě uložena přímo na horní plochu nosníků 
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a skládá se opět z dubových fošen tentokrát průřezu 60x160 mm. Mostovka přenáší zatížení 

od dopravy a zároveň zabezpečuje tuhost ve vodorovné rovině a eliminuje klopení nosníků. 

Účinky vodorovných zatížení přenáší do podpor ztužidlo umístěné ze spodní strany lávky. 

Jedná se o ocelové tyče z oceli S355 opatřené napínáky pro umožnění dodatečné rektifikace. 

Ve výpočtu je vyloučeno tahové působení tyčí. Příhradovou soustavu ztužidla doplňují 

hranoly z rostlého dřeva C24 profilu 140x140 umístěné taktéž na spodní straně ve 

vzdálenostech 3000 mm od sebe. Zábradlí je navrženo z rostlého dřeva C24 a uchyceno 

k boční straně nosníku. S výškou 1300 mm splňuje požadavky pro cyklistickou dopravu na 

lávce.  

11. Výkaz materiálu 
V rámci porovnání variant byl také proveden přibližný materiálu pro obě řešení. Zahrnuje 

všechny nosné prvky a hlavní styčníkové plechy. Drobné ocelové součásti či spojovací 

prostředky zde nejsou zahrnuty.  

Popis Profil [mm] Materiál
Délka 

[mm]

Počet 

[ks]

Množství 

[m3]

Hmotnost 

[kg]

Dolní pás 200x400 GL24h 18 330 4 5,87

5 750 2 0,92

Horní pás 200x200 GL24h 16 000 4 2,56

Diagonála D1 200x200 GL24h 1 310 8 0,42

Diagonála 200x120 GL24h 1 310 56 1,76

Příčník HEB100 S235 2 000 22 897,6

Podélník 120x120 C24 9 165 20 2,64

5 750 5 0,41

Ztužidlo Ø44,5x2,9 S235 2 660 38 155,7

Mostovka 160x40 D30 1 960 240 3,01

Zábradlí 16 000 608,0

Styčníkové plechy S235 821,7

17,59 2482,9  
Tabulka 1 - Výkaz materiálu varianty A 

Popis Profil [mm] Materiál
Délka 

[mm]

Počet 

[ks]

Množství 

[m3]

Hmotnost 

[kg]

Hlavní nosník 200x475-800 GL32h 42 370 3 17,55

Příčník 140x140 C24 700 30 0,41

Mostovka 160x60 D30 2 100 240 4,84

Ztužidlo Ø12 S355 2 900 28 72,1

Zábradlí C24 84 740 3,56

Styčníkové plechy S235 471,6

26,36 543,7  
Tabulka 2 - Výkaz materiálu varianty B 
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12. Porovnání variant a zhodnocení 

Pro porovnání variant bylo zvoleno několik kritérií. Důležitým parametrem je hmotnost 

konstrukce a spotřeba materiálu. Neméně významným kritériem je složitost výroby a 

montáže. V rámci bezpečnosti a komfortu užívání lávky bylo přihlédnuto také k dynamickým 

parametrům jako je vlastní frekvence kmitání. Jelikož se jedná o lávku nacházející se 

nedaleko od centra města je nutno také uvážit estetiku konstrukčního řešení a návaznost na 

přilehlý terén a okolí. Jednotlivým kritériím byla přidělena váha čistě subjektivně z pohledu 

mé osoby a v následující tabulce je vidět porovnání obou variant. 

název jednotka var. A var. B úměra zadaná var. A var. B

hmotnost t 10,5 14,2 nepřímá 30% 0,40 0,30

složitost - 10 7 nepřímá 30% 0,30 0,43

vl. frekvence Hz 7,99 5,56 přímá 15% 0,22 0,15

estetika - 6 10 přímá 25% 0,25 0,42

SOUČET 100% 1,17 1,30

KRITÉRIUM HODNOTA POSOUZENÍVÁHA

 
Tabulka 3 - Porovnání variant 

Je vidět že obě řešení mají přednosti v odlišných oblastech, a proto může upřednostnění 

některých kritérií výrazně ovlivnit výsledek srovnání. Příhradový nosník vyniká především 

větší tuhostí a zároveň nižší celkovou hmotností. Je zde jasně vidět efektivita příhradové 

soustavy. Zatímco druhá varianta bude méně časově i technicky náročná na výrobu z důvodu 

minimálního počtu spojů. Dále se jeví jako více estetická a svým zakřivením téměř plynule 

navazuje na přilehlý terén. Dle stanovených pravidel se nakonec varianta B ukazuje jako 

mírně lepší. Nehledě na doporučení jedné z variant byla obě řešení zpracována v rámci všech 

částí práce na stejné úrovni.  
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13. Technická zpráva - Varianta A 

13.1. Úvod 

Práce se zabývá návrhem a posouzením dřevěné nosné konstrukce lávky pro pěší a 

cyklisty. Jedná se o třípolovou konstrukci s rozpětími 2x18m a 1x6m. Lávka přemosťuje řeku 

Třebůvku v centru Loštic a tvoří důležitou spojnici mezi částmi města pro turisty a místní 

obyvatele.  

Město Loštice se nachází v jižní části okresu Šumperk v Olomouckém kraji a žije zde 

přibližně 3 000 obyvatel. Na místě se aktuálně nachází stávající ocelová lávka, která je již však 

značně degradovaná a nesplňuje dnešní požadavky norem jako je výška zábradlí, či šířkové 

uspořádání. Vedení města proto v dohledné době uvažuje o realizaci lávky nové.  

Výpočty jsou provedeny v souladu s platnými normami ČSN EN. Lokalita spadá do II. 

sněhové a II. větrové oblasti. Třída provozu konstrukce 3 je charakterizována klimatickými 

podmínkami vedoucími k vlhkosti materiálu vyšší, než v podmínkách odpovídajících teplotě 

20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 85 % jen několik týdnů v roce. 

13.2. Normativní podklady 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy,  

 vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 

ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5:  Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla -  

 Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1995-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty 

ČSN EN 338 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti 

ČSN EN 14080 Dřevěné konstrukce -  Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo -  

 Požadavky  

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3:  Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a  

 pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty 

ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 
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13.3. Charakteristika lávky 

Jedná se o prosté nosníky v každém ze třech polí lávky, přičemž větší pole 2x18m jsou 

tvořena příhradovým nosníkem s dolní mostovkou, krajní pole 6m pak pouze přímopásovým 

nosníkem stejného průřezu jako dolní pás příhrady tak, aby plynule navázal na přilehlá pole. 

 
Obrázek 8 - Dispozice lávky  

Pro pruty příhradového nosníku bylo zvoleno lepené lamelové dřevo třídy GL24h se šířkou 

profilu 200 mm. Osová vzdálenost mezi nosníky je 2200 mm a volná šířka pak 2000 mm. 

Jedná se o příhradovou soustavu bez svislic se vzdáleností příčných vazeb 2250 mm. Osová 

vzdálenost mezi pásy nosníku je 1325 mm. Výška příhradového nosníku byla volena tak aby 

horní pás přirozeně tvořil zábradlí nově navržené lávky. Výplň pro zábradlí mezi prvky 

příhrady je tvořena nerezovými sítěmi stejně jako v ocelovém zábradlí, které navazuje 

v přilehlém krátkém poli. 

 
Obrázek 9 - Dispozice příhradového nosníku 

Z důvodu absence svislic v soustavě zde nebyly navrženy ocelové polorámy zajišťující 

stabilitu horního pásu proti vybočení. Namísto toho bylo spojení mezi příčníky a dolním 

pásem dimenzováno jako rámové a pomyslný příčný polorám pak tvoří vždy 2 diagonály a 

příčníky, které zajištují horní pás průběžně po celé jeho délce. Příčníky byly navrženy jako 

ocelové ve formě profilu HEB 100.  

Podélníky profilu 120x120 jsou z rostlého dřeva třídy C24 a jsou usazeny na příčníky a 

připojeny konvexními hřebíky. Vodorovná tuhost je zajištěna pomocí ztužení z ocelových 

trubek umístěných „do kříže“ vždy po dvojicích mezi příčníky. Mostovka je z důvodu vyššího 

opotřebení provedena z dubových fošen ze dřeva třídy D30 a průřezu 160x40 mm. 
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13.4. Zatížení 

▪ třída provozu: 3 

Nosná část konstrukce se nachází v blízkosti hladiny řeky. Z tohoto důvodu jsou prvky pro 

další výpočty zařazeny do třídy provozu 3, která je charakterizována klimatickými 

podmínkami vedoucími k vlhkosti materiálu vyšší, než v podmínkách odpovídajících teplotě 

20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 85 % jen několik týdnů v roce.  

Průměrná vlhkost u dřeva jehličnatých dřevin tak může přesahovat hodnotu 20 %. 

▪ třída trvání zatížení: krátkodobé 

Rozhodujícími zatíženími jsou nahodilá zatížení od dopravy, nebo zatížení 

klimatického charakteru, která jsou definována krátkodobým působením. 

▪ zatěžovací stavy 

Zde je uveden přehled zatěžovacích stavů uvážených při výpočtu konstrukce: 

zatížení # popis 

stálé 
1 vlastní tíha 

2 mostovka 

doprava 

3 dav plný + zábradlí svisle 

4 dav plný + zábradlí vodorovně 

5 dav příčně ½ + zábradlí svisle 

6 dav příčně ½ + zábradlí vodorovně 

7 dav každé 2. pole 

sníh 
8 sníh plný 

9 sníh příčně (vlevo plný, vpravo 0,5)  

vítr 
10 vítr sání 

11 vítr tlak 

FEd 12 přídavné stabilitní síly 
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▪ kombinace zatížení pro výpočet 

Kombinace zatížení pro výpočtový model byly definovány dle ČSN EN 1990. 

Pro mezní stav STR (soubor B) byla použita méně příznivá kombinace z následujících dvou 

výrazů 6.10a a 6.10b: 

 
V souvislosti s požadavky použitelnosti je jedná především o nadměrná přetvoření 

jednotlivých prutů a následně konstrukce jako celku. 

Okamžitá deformace 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 se vypočítá pro charakteristickou kombinaci zatížení s použitím 

průměrných hodnot modulu pružnosti 𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛 dle vztahu 6.14b: 

 

Konečná deformace 𝑢𝑓𝑖𝑛 se vypočítá pro kvazistálou kombinaci zatížení dle vztahu 6.16b: 

 

13.5. Materiál 

Mezi hlavní materiály nosné konstrukce patří rostlé jehličnaté dřevo třídy C24 a lepené 

lamelové dřevo třídy GL24h. Pochozí vrstva mostovky je zhotovena z listnatého dřeva třídy 

D30. Některé prvky byly navrženy z oceli třídy S235. Tato ocel je také použita pro většinu 

konstrukčních spojů či uložení prvků. 

13.6. Řešení dopravy na lávce 

Směrové řešení lávky je vedeno v přímé. Osa křížení s vodním tokem je kolmá (90°). 

Podélný sklon nivelety 0,3% v prvních dvou polích a 1,0% v krajním 6m poli. Niveleta klesá 

směrem k ulici Pivovarská. Příčný sklon mostovky není, srážková voda je odváděna mezerami 

mezi jednotlivými fošnami mostovky přímo do toku řeky. Šířkové uspořádání s volnou šířkou 

mezi nosníky 2000 mm. Veškerý provoz automobilů či jiných typů vozidel bude na lávce 

vyloučen.  

13.7. Spodní stavba 

Návrh a posouzení spodní stavby není předmětem této práce. Z běžné prohlídky mostu 

však spodní stavba nevykazuje žádné poruchy či sedání a je předpokládáno její zachování 

v rámci nové lávky.  
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13.8. Požadavky na ochranu materiálů 

Konstrukce lávky se nachází v blízkosti řeky a je proto vystavena vysoké vzdušné vlhkosti. 

Je potřeba chránit dřevěné prvky před plísněmi či dřevokaznými houbami a nesmí být 

opomenuta ani možnost napadení dřevokazným hmyzem. Veškeré dřevěné prvky budou 

opatřeny impregnačním nátěrem k zajištění ochrany proti biotickým činitelům.  Nátěry 

budou zvoleny dle působení daného prostředí, zároveň však musí brát ohled na ekologii 

k životnímu prostředí a být zdravotně nezávadné. 

Ocelové prvky musí být taktéž chráněny proti korozi v podobě opatření žárovým 

zinkováním standartní tloušťky. Spojovací prostředky jsou již z výroby opatřeny ochranou dle 

specifikace výrobce. 

13.9. Údržba a revizní prohlídky 

Pro zajištění dlouhé živostnosti a použitelnosti konstrukce je třeba provádět pravidelné 

údržby a prohlídky lávky. Důležité je čištění od nečistot a případné vegetace pro zamezení 

dlouhodobého kontaktu dřeva s vlhkostí a umožnění odtoku vody z povrchu mostovky. Tato 

údržba např. tlakovou vodou se doporučuje provádět minimálně 1x ročně. Dále je nutno 

kontrolovat kvalitu provedených nátěrů dřevěných povrchů a při známkách degradace např. 

od UV záření provést jejich obnovení. Je vhodné kontrolovat případné zvýšené deformace 

konstrukce v čase, stav veškerých konstrukčních spojů a protikorozní ochranu ocelových 

částí, aby se včas předešlo možným poruchám a minimalizovaly se náklady na budoucí 

rekonstrukci lávky. Prohlídky zabezpečuje vlastník objektu, způsob opravy a závažnost 

případných poruch určí povolaný statik.   

13.10. Vybavení lávky 

13.10.1 Ložiska 

Pro konstrukci jsou navržena vrstvená elastomerová ložiska od společnosti Freyssinet dle 

dostupných katalogů. Ložisko umožňuje vodorovný posun a pootočení nosné stavební 

konstrukce v libovolné vertikální a horizontální rovině. Velkou výhodou tohoto typu ložisek je 

jejich bezúdržbovost a snadná montáž. 

13.10.2 Dilatační zařízení 

Jelikož je na lávce navržená otevřená mostovka není třeba těsnících dilatačních závěrů 

mezi závěrnou zídkou a nosnou konstrukcí. V místech velkých dilatačních spár, které by 

snižovaly komfort provozu na lávce bude do závěrné zídky ukotven krycí plech s přesahem na 

konstrukci mostu.  
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13.10.3 Bezpečnostní vybavení 

V hlavních polích tvoří horní pás příhradového nosníku pomyslné madlo zábradlí. 

V krajním poli, kde je pouze přímopásový nosník bude na obou stranách osazeno ocelové 

zábradlí výšky min. 1300 mm od pochozí vrstvy mostovky. Výplň zábradlí na celém mostě 

pak tvoří nerezové sítě.  

V rámci zabránění vjezdu vozidel bude na oba konce lávky umístěno svislé dopravní 

značení, které může být případně doplněno o prvky fyzicky znemožňující vjezd jako např. 

překážka v ose lávky před vstupem na mostovku. 

 
Obrázek 10 - Detail nerezové sítě 
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13.11. Konstrukční prvky 

13.11.1 Hlavní nosník 18m 

 
Základní nosný prvek tvoří příhradový nosník z lepeného lamelového dřeva třídy GL24h. 

Nosníky přenáší zatížení z příčníků do podpor konstrukce. Působení nosníků je uvažováno 

jako prostý nosník s pevnou podporou na jedné straně a posuvnou na straně druhé. 

Diagonály soustavy jsou na horní straně připojeny kloubově v obou směrech a na spodní 

straně je kloubové spojení v rovině nosníku a rámové z roviny nosníku. Hlavní nosník má 

teoretické rozpětí 18 m, reálná délka je pak s přesahy na krajích celkem 18,33 m. Osová 

vzdálenost horního a dolního pásu je 1325 mm, vzdálenost styčníků příhrady 2250 mm. 

Všechny pruty mají shodnou šířku 200 mm. Dolní pás je výšky 400 mm, horní pás a krajní 

diagonály mají čtvercový profil 200x200 mm. Ostatní diagonály, jak tažené tak tlačené, mají 

průřez 200x120. Obdélníkový průřez je volen z důvody zajištění vyšší tuhosti v příčném 

směru mostu jelikož tyto prvky zabezpečují horní pás proti vybočení. Celý nosník bude 

zkonstruován jako celek v hale zhotovitele a není zde potřeba žádných montážních spojů. 

Uložení je provedeno pomocí ocelových desek na elastomerová ložiska, která přenáší 

zatížení dále do spodní stavby. 
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13.11.2 Hlavní nosník 6m 

 
Kratší pole je přemostěno za pomoci prostého přímopásového nosníku shodného průřezu 

jako dolní pás příhrady pro zachování návaznosti jednotlivých prvků. Průřez je tedy 200x400 

z lepeného lamelového dřeva GL24h. Konstrukce příčníků, podélníků a ztužení je shodná po 

celé délce mostu s rozdílem vzdáleností příčných vazeb kde zde jsou umístěny 1800 mm od 

sebe. Přípoj příčníku na hlavní nosník je proveden pomocí čelní ocelové desky a 

celozávitových vrutů od společnosti SFS Intec. 

13.11.3 Podélník 

 
Po šířce lávky je umístěno celkem 5 podélníků v osových vzdálenostech 400 mm. 

Podélníky jsou uloženy na příčníky, působí jako spojitý nosník a tvoří podporu pro 

mostovkové fošny. Jsou zhotoveny z rostlého jehličnatého dřeva třídy C24 s průřezem 

120x120 mm. Jelikož se hranoly KVH dodávají standartně v délkách 13,0 m budou v rámci 

délky mostu rozděleny na dva celky 11,4 + 6,9 m. Stykování bude provedeno na příslušném 
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příčníku vždy alternativně na obou stranách hlavního nosníku. K příčníku jsou prvky uchyceny 

pomocí konvexních hřebíků skrze plech navařený na horní pásnici profilu HEB. 

13.11.4 Příčník 

 
Příčníky přenášejí zatížení z podélníků do hlavních nosníků a zároveň tvoří součást 

příčného polorámu pro ztužení konstrukce. Jsou navrženy z oceli S235 válcovaného průřezu 

HEB 100. Na koncích jsou opatřeny čelní deskou a výztuhami, které pomáhají přenášet 

ohybové momenty do hlavního nosníku. Je zde také umístěn styčníkový plech pro připojení 

podmostovkového ztužení. Ve výpočtovém modelu je uvažováno tuhé spojení mezi 

příčníkem a dolním pásem nosníku. 

13.11.5 Podmostovkové ztužidlo 

 
Pro přenos vodorovného zatížení do podpor je navrženo ztužení ve formě ocelových 

trubek průřezu Ø44,5x2,9 mm z oceli S235. Na obou koncích je připojeno k čelní desce 

příčníku pomocí šroubového spoje, který zajišťuje kloubové okrajové podmínky. Prvky jsou 
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dimenzovány na vzpěr pro přenesení tlakových namáhání. V místě křížení je pak jeden 

z prutů přerušen a svarově napojen na probíhající prut. 

13.11.6 Mostovka 

 
Pochozí vrstvu mostovky tvoří dubové fošny profilu 160x40 mm délky 2000 mm. Mezi 

jednotlivými fošnami je nechána mezera 15 mm pro zajištění odvodu vody z lávky. Jednotlivé 

fošny jsou přichyceny vždy 2ks vrutů 6x100 mm do každého podélníku v jeho ose. 

13.11.7 Styčníkový spoj hlavního nosníku 

Všechny styčníkové spoje v příhradovém nosníku jsou provedeny pomocí samovrtných 

kolíků WS-T-7x93 od společnosti SFS Intec. Tento typ spoje byl zvolen s ohledem na estetiku 

pro absenci matic a podložek na rozdíl např. od spojů svorníkového typu.  

 
Obrázek 11 - Ilustrační foto spoje se samovrtnými kolíky 

 Díky nepředvrtaným otvorům v ocelových prvcích také zaručuje velmi velkou přesnost a 

malý prokluz spoje. V dřevěných prvcích jsou umístěny vždy dva ocelové plechy tloušťky 

5mm. Kolíky jsou vrtány z obou stran nosník. Výřezy ve dřevě budou po zhotovení spoje 

z horních stran zaslepeny pro zamezení vniku vody a nečistot do průřezu.  
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13.12. Softwarový výpočet 

Pro posouzení globální působení konstrukce byl vytvořen prostorový 3D prutový 

model ve výpočetním programu Scia Engineer 16.1. Celá konstrukce byla tvořena za 

předpokladu výše popsaného statického působení jednotlivých částí. V programu byly 

vytvořeny jednotlivé zatěžovací stavy pro stálé i proměnné zatížení a následně sestaveny 

kombinace pro posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Softwarem byly následně 

zjištěny velikosti vnitřních sil případně deformací a posouzení prvků bylo ověřeno ručním 

výpočtem dle platných norem. Ve výpočtovém programu byla taká provedena dynamická 

analýza za účelem zjištění vlastní frekvence a tvarů kmitání konstrukce. 

13.13. Postup montáže 

Převážná většina konstrukce bude sestavena v kontrolovaném prostředí v hale 

zhotovitele. Dosáhne se tak vysoká kvalita provedených spojů a předejde se možným 

problémům při montáži in-situ. Z důvodu ušetření hmotnosti při přepravě a osazení 

konstrukce budou mostovkové fošny osazeny až po položení lávky na připravená ložiska na 

místě stavby. Celkově je lokalita stavby přístupná jak pro potřeby kamionové dopravy, tak 

autojeřábu při osazování jednotlivých dílů a to z obou břehů vodního toku. 

Jednotlivé kroky montáže: 

▪ Sestavení hlavních nosníků, zhotovení kolíkových spojů. 

▪ Osazení spodní části nosníků díly pro uložení na ložiska. 

▪ Spojení nosníků ocelovými příčníky, které budou opatřeny všemi přídavnými plechy. 

▪ Kontrola geometrie a následná montáž vodorovného ztužení v úrovni příčníků. 

▪ Osazení a upevnění podélníků do plechů na příčnících 

▪ Přeprava každého pole jako celku na stavbu kamionovou dopravou. 

▪ Osazení jednotlivých polí autojeřábem na předpřipravená ložiska v místě stavby. 

▪ Montáž dubových fošen na podélníky. 

▪ Osazení zábradlí na zbylých částech lávky a výplně zábradlí v podobě nerezových sítí. 

▪ Zhotovení nájezdových ramp, případná úprava koryta řeky v místech opěr.  
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13.14. Přibližný výkaz materiálu 

Jedná se o přibližný výkaz jednotlivých materiálů. Nejsou zde uvažovány drobné ocelové 

prvky či spojovací prostředky. 

Popis Profil [mm] Materiál
Délka 

[mm]

Počet 

[ks]

Množství 

[m3]

Hmotnost 

[kg]

Dolní pás 200x400 GL24h 18 330 4 5,87

5 750 2 0,92

Horní pás 200x200 GL24h 16 000 4 2,56

Diagonála D1 200x200 GL24h 1 310 8 0,42

Diagonála 200x120 GL24h 1 310 56 1,76

Příčník HEB100 S235 2 000 22 897,6

Podélník 120x120 C24 9 165 20 2,64

5 750 5 0,41

Ztužidlo Ø44,5x2,9 S235 2 660 38 155,7

Mostovka 160x40 D30 1 960 240 3,01

Zábradlí 16 000 608,0

Styčníkové plechy S235 821,7

17,59 2482,9  
Tabulka 4 - Výkaz materiálu 

13.1. Závěr 

Předmětem této práce bylo navržení a posouzení nosné konstrukce lávky pro pěší a 

cyklisty přes řeku Třebůvku v Lošticích. Celý systém je navržen tak, aby byl schopný odolat 

veškerým zatížením uvažovaným pro danou lokalitu a účel stavby. Tato práce se nezabývá 

posouzením spodní stavby a založení. Jednotlivé prvky byly navrženy na I. a II. mezní stav dle 

platných norem. 
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14. Technická zpráva - Varianta B 

14.1. Úvod 

Práce se zabývá návrhem a posouzením dřevěné nosné konstrukce lávky pro pěší a 

cyklisty. Jedná se o třípolovou konstrukci s rozpětími 2x18m a 1x6m. Lávka přemosťuje řeku 

Třebůvku v centru Loštic a tvoří důležitou spojnici mezi částmi města pro turisty a místní 

obyvatele.  

Město Loštice se nachází v jižní části okresu Šumperk v Olomouckém kraji a žije zde 

přibližně 3 000 obyvatel. Na místě se aktuálně nachází stávající ocelová lávka, která je již však 

značně degradovaná a nesplňuje dnešní požadavky norem jako je výška zábradlí, či šířkové 

uspořádání. Vedení města proto v dohledné době uvažuje o realizaci lávky nové.  

Výpočty jsou provedeny v souladu s platnými normami ČSN EN. Lokalita spadá do II. 

sněhové a II. větrové oblasti. Třída provozu konstrukce 3 je charakterizována klimatickými 

podmínkami vedoucími k vlhkosti materiálu vyšší, než v podmínkách odpovídajících teplotě 

20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 85 % jen několik týdnů v roce. 

14.2. Normativní podklady 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy,  

 vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 

ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5:  Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla -  

 Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1995-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty 

ČSN EN 338 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti 

ČSN EN 14080 Dřevěné konstrukce -  Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo -  

 Požadavky  

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3:  Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a  

 pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty 

ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 
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14.3. Charakteristika lávky 

Hlavní nosné prvky jsou 3 obloukové nosníky v malou křivostí. Byl navržen atypický 

proměnný průřez, kdy na krajích mostu má profil výšku pouze 475 mm, směrem k vnitřním 

podporám však roste až na hodnotu 800 mm pro zachycení záporných ohybových momentů 

které vznikají na spojitém nosníku v místech uložení. Proměnného průřezu bylo dosaženo 

zvolením různých poloměrů zaoblení vnitřní a vnější hrany nosníku, konkrétně pak 1000 m a 

400 m. V rámci výroby bude nosník rozdělen na 3 montážní celky o délkách 13,5 m, 20,0 m a 

8,5 m, které budou následně spojeny na místě výstavby. Umístění montážních spojů je 

provedeno na základě průběhu ohybových momentů na spojitém nosníku. 

 

Obrázek 12 - Dispozice lávky 

Hlavní nosníky se šířkou 200 mm leží v osových vzdálenostech 900 mm a jsou navrženy 

z lepeného lamelového dřeva třídy GL32h. Celkové šířka mostu včetně zábradlí je pak 2200 

mm a volná šířka 2000 mm jako v případě první varianty. Z důvodu blízkosti hlavních nosníků 

není potřeba přídavného systému příčníků a podélníků jako v klasickém uspořádání 

podobných konstrukcí. Mostovka je v tomto případě uložena přímo na horní plochu nosníků 

a skládá se z dubových fošen průřezu 60x160 mm. Mostovka přenáší zatížení od dopravy a 

zároveň zabezpečuje tuhost ve vodorovné rovině a eliminuje klopení nosníků. Účinky 

vodorovných zatížení přenáší do podpor ztužidlo umístěné ze spodní strany lávky. Jedná se o 

ocelové tyče z oceli S355 opatřené napínáky pro umožnění dodatečné rektifikace. Ve 

výpočtu je vyloučeno tahové působení tyčí. Příhradovou soustavu ztužidla doplňují hranoly 

z rostlého dřeva C24 profilu 140x140 umístěné taktéž na spodní straně ve vzdálenostech 

3000 mm od sebe. Zábradlí je navrženo z rostlého dřeva C24 a uchyceno k boční straně 

nosníku. S výškou 1300 mm splňuje požadavky pro cyklistickou dopravu na lávce. 

14.4. Zatížení 

▪ třída provozu: 3 

Nosná část konstrukce se nachází v blízkosti hladiny řeky. Z tohoto důvodu jsou prvky pro 

další výpočty zařazeny do třídy provozu 3, která je charakterizována klimatickými 

podmínkami vedoucími k vlhkosti materiálu vyšší, než v podmínkách odpovídajících teplotě 

20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 85 % jen několik týdnů v roce.  

Průměrná vlhkost u dřeva jehličnatých dřevin tak může přesahovat hodnotu 20 %. 
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▪ třída trvání zatížení: krátkodobé 

Rozhodujícími zatíženími jsou nahodilá zatížení od dopravy, nebo zatížení 

klimatického charakteru, která jsou definována krátkodobým působením. 

▪ zatěžovací stavy 

Zde je uveden přehled zatěžovacích stavů uvážených při výpočtu konstrukce: 

zatížení # popis 

stálé 
1 vlastní tíha 

2 mostovka + zábradlí 

doprava 

3 dav plný + zábradlí svisle 

4 dav plný + zábradlí vodorovně 

5 dav příčně ½ + zábradlí svisle 

6 dav příčně ½ + zábradlí vodorovně 

7 dav maximální reakce 

8 dav šach 1 

9 dav šach 2 

sníh 
10 sníh plný 

11 sníh příčně (vlevo plný, vpravo 0,5)  

vítr 
12 vítr sání 

13 vítr tlak 

FEd 14 přídavné stabilitní síly 

▪ kombinace zatížení pro výpočet 

Kombinace zatížení pro výpočtový model byly definovány dle ČSN EN 1990. 

Pro mezní stav STR (soubor B) byla použita méně příznivá kombinace z následujících dvou 

výrazů 6.10a a 6.10b: 

 
V souvislosti s požadavky použitelnosti je jedná především o nadměrná přetvoření 

jednotlivých prutů a následně konstrukce jako celku. 
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Okamžitá deformace 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 se vypočítá pro charakteristickou kombinaci zatížení s použitím 

průměrných hodnot modulu pružnosti 𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛 dle vztahu 6.14b: 

 

Konečná deformace 𝑢𝑓𝑖𝑛 se vypočítá pro kvazistálou kombinaci zatížení dle vztahu 6.16b: 

 

14.5. Materiál 

Mezi hlavní materiály nosné konstrukce patří lepené lamelové dřevo třídy GL32h a rostlé 

jehličnaté dřevo třídy C24. Pochozí vrstva mostovky je zhotovena z listnatého dřeva třídy 

D30. Táhla vodorovného ztužidla byla navržena z oceli třídy S355. Ocel S235 je pak použita 

pro většinu konstrukčních spojů či uložení prvků. 

14.6. Řešení dopravy na lávce 

Směrové řešení lávky je vedeno v přímé. Osa křížení s vodním tokem je kolmá (90°). 

Podélný sklon je proměnný po délce lávky, neboť niveleta je vedena ve výškovém oblouku o 

poloměru 400 m. Jeho maximální hodnota dosahuje 5,5%. Příčný sklon mostovky není, 

srážková voda je odváděna mezerami mezi jednotlivými fošnami mostovky přímo do toku 

řeky. Šířkové uspořádání s volnou šířkou mezi nosníky 2000 mm. Veškerý provoz automobilů 

či jiných typů vozidel bude na lávce vyloučen.  

14.7. Spodní stavba 

Návrh a posouzení spodní stavby není předmětem této práce. Z běžné prohlídky mostu 

však spodní stavba nevykazuje žádné poruchy či sedání a je předpokládáno její zachování 

v rámci nové lávky.  

14.8. Požadavky na ochranu materiálů 

Konstrukce lávky se nachází v blízkosti řeky a je proto vystavena vysoké vzdušné vlhkosti. 

Je potřeba chránit dřevěné prvky před plísněmi či dřevokaznými houbami a nesmí být 

opomenuta ani možnost napadení dřevokazným hmyzem. Veškeré dřevěné prvky budou 

opatřeny impregnačním nátěrem k zajištění ochrany proti biotickým činitelům.  Nátěry 

budou zvoleny dle působení daného prostředí, zároveň však musí brát ohled na ekologii 

k životnímu prostředí a být zdravotně nezávadné. 

Ocelové prvky musí být taktéž chráněny proti korozi v podobě opatření žárovým 

zinkováním standartní tloušťky. Spojovací prostředky jsou již z výroby opatřeny ochranou dle 

specifikace výrobce. 
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14.9. Údržba a revizní prohlídky 

Pro zajištění dlouhé živostnosti a použitelnosti konstrukce je třeba provádět pravidelné 

údržby a prohlídky lávky. Důležité je čištění od nečistot a případné vegetace pro zamezení 

dlouhodobého kontaktu dřeva s vlhkostí a umožnění odtoku vody z povrchu mostovky. Tato 

údržba např. tlakovou vodou se doporučuje provádět minimálně 1x ročně. Dále je nutno 

kontrolovat kvalitu provedených nátěrů dřevěných povrchů a při známkách degradace např. 

od UV záření provést jejich obnovení. Je vhodné kontrolovat případné zvýšené deformace 

konstrukce v čase, stav veškerých konstrukčních spojů a protikorozní ochranu ocelových 

částí, aby se včas předešlo možným poruchám a minimalizovaly se náklady na budoucí 

rekonstrukci lávky. Prohlídky zabezpečuje vlastník objektu, způsob opravy a závažnost 

případných poruch určí povolaný statik.   

14.10. Vybavení lávky 

14.10.1 Ložiska 

Pro konstrukci jsou navržena vrstvená elastomerová ložiska od společnosti Freyssinet dle 

dostupných katalogů. Ložisko umožňuje vodorovný posun a pootočení nosné stavební 

konstrukce v libovolné vertikální a horizontální rovině. Velkou výhodou tohoto typu ložisek je 

jejich bezúdržbovost a snadná montáž. 

14.10.2 Dilatační zařízení 

Jelikož je na lávce navržená otevřená mostovka není třeba těsnících dilatačních závěrů 

mezi závěrnou zídkou a nosnou konstrukcí. V místech velkých dilatačních spár, které by 

snižovaly komfort provozu na lávce bude do závěrné zídky ukotven krycí plech s přesahem na 

konstrukci mostu.  

14.10.3 Bezpečnostní vybavení 

Na obou stranách lávky bude osazeno dřevěné zábradlí výšky 1300 mm z rostlého dřeva 

třídy C24. V rámci zabránění vjezdu vozidel bude na oba konce lávky umístěno svislé 

dopravní značení, které může být případně doplněno o prvky fyzicky znemožňující vjezd jako 

např. překážka v ose lávky před vstupem na mostovku. 
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14.11. Konstrukční prvky 

14.11.1 Hlavní nosník  

 

 
Základní nosný prvek tvoří 3 nosníky z lepeného lamelového dřeva třídy GL32h. Leží 

v osových vzdálenostech 900 mm a jsou spojeny mostovkovými fošnami v úrovni horní hrany 

a dále „příčníky“ v úrovni hrany spodní. Ze statického hlediska působí jako spojitý nosník o 

třech polích, přičemž střední podpora na pilíři 1 je pevná a zbylé jsou posuvné v podélné ose 

lávky. Proti vybočení nosníku v jeho rovině brání pouze podpory jako takové, v rovině kolmé 

je zabráněno vybočení vždy ve styčnících ztužidla po a̅ = 3000 mm. Každý nosník je rozdělen 

na 3 montážní celky o délkách 13,5 + 20,0 + 8,5 m. Montážní spoje jsou umístěny dle 

průběhu ohybových momentů na nosníku do míst s nejnižším namáháním. Krajní nosníky 

navíc tvoří pásy v příhradové soustavě vodorovného ztužení. 
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14.11.2 Příčník 

 
Tyto pomyslné příčníky nepřenášení svislé zatížení, jak je tomu většinou zvykem, ale tvoří 

součást podmostovkového ztužení v podobě svislic příhradové soustavy. Jedné se o prvky 

průřezu 140x140 z KVH hranolů z rostlého jehličnatého dřeva třídy C24. Okrajové podmínky 

jsou uvažovány jako kloubové na obou koncích a v obou směrech jelikož přípoj k hlavním 

nosníkům je proveden pomocí třměnů BOVA BV/T. Převážná většina zatížení je přenesena  

kontaktem v tlaku kolmo na vlákna hlavního nosníku. 

14.11.3 Podmostovkové ztužidlo 

 
Pro přenos vodorovného zatížení do podpor je navrženo ztužení ve formě ocelových tyčí 

průměru Ø12 mm z oceli S355. Táhla jsou připojená kloubově do teoretických styčníků na 

krajních nosnících po vzdálenostech 3 m. V každém poli jsou 2 ztužidla umístěná „do kříže“ 

přičemž ve výpočtu je předpokládáno pouze tahové působení tyče. V jednom okamžiku tak 

vždy působí pouze jedno ze dvou táhel. Z tohoto důvodu byl pro zjištění tahových sil ve 

ztužidle proveden nelineární výpočet. Tyče jsou opatřeny vnějším závitem M12 a osazeny 

napínáky pro umožnění dodatečné rektifikace. 
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14.11.4 Mostovka 

  
Pochozí vrstvu mostovky tvoří dubové fošny profilu 160x60 mm délky 2000 mm. Mezi 

jednotlivými fošnami je vynechána mezera 15 mm pro zajištění odvodu vody z lávky. 

Jednotlivé fošny jsou přichyceny vždy 2ks vrutů 6x140 mm diagonálně do každého z hlavních 

nosníků.  

14.11.5 Montážní spoj hlavních nosníků 

Na hlavních nosnících jsou navrženy 2 montážní spoje v místech minimálního 

ohybového namáhání a sice ve vzdálenostech 13,5 m a 33,5 m od levé podpory. Montážní 

spoje jsou navrženy jako kolíkové s vnitřním ocelovým plechem z oceli S235 tl. 10 mm. 

Ocelové desky jsou také doplněny na horní a spodní líc nosníku a na kontaktní plochu. 

Konstrukčně je min. 25% kolíků nahrazeno přesnými svorníky pro zajištění sepnutí spoje. Pro 

přenos ohybových momentů jsou použity kolíky průměru Ø14 mm, pro přenos smykových a 

normálových sil pak kolíky průměru Ø10 mm. Materiál kolíků byl zvolen jako ocel S355. 

Svorníky budou opatřeny maticemi příslušného závitu a podložkami zvětšeného průměru 

určenými pro dřevěné konstrukce.   

14.12. Softwarový výpočet 

Pro posouzení globální působení konstrukce byl vytvořen prostorový 3D prutový 

model ve výpočetním programu Scia Engineer 16.1. Celá konstrukce byla tvořena za 

předpokladu výše popsaného statického působení jednotlivých částí. V programu byly 

vytvořeny jednotlivé zatěžovací stavy pro stálé i proměnné zatížení a následně sestaveny 

kombinace pro posouzení mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Softwarem byly následně 

zjištěny velikosti vnitřních sil případně deformací a posouzení prvků bylo ověřeno ručním 

výpočtem dle platných norem. Ve výpočtovém programu byla taká provedena dynamická 

analýza za účelem zjištění vlastní frekvence a tvarů kmitání konstrukce. 
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14.13. Postup montáže 

Převážná většina konstrukce bude sestavena v kontrolovaném prostředí v hale 

zhotovitele. Dosáhne se tak vysoká kvalita provedených spojů a předejde se možným 

problémům při montáži in-situ. Z důvodu ušetření hmotnosti při přepravě a osazení 

konstrukce bude zábradlí a část mostovkových fošen osazena až po položení lávky na 

připravená ložiska na místě stavby. Celkově je lokalita stavby přístupná jak pro potřeby 

kamionové dopravy, tak autojeřábu při osazování jednotlivých dílů, a to z obou břehů 

vodního toku. 

Jednotlivé kroky montáže: 

▪ Osazení spodní části nosníků díly pro uložení na ložiska a styčníkovými plechy. 

▪ Příprava montážních spojů do jedné části nosníku. 

▪ Sestavení jednotlivých montážních celků, osazení příčníků. 

▪ Kontrola geometrie, osazení každé páté mostovkové fošny pro zabezpečení stability. 

▪ Montáž a napnutí táhel ztužidla 

▪ Přeprava jednotlivých celků na stavbu kamionovou dopravou. 

▪ Montáž dočasné podpory kvůli snížení nákladů na 2 autojeřáby. 

▪ Osazení pomocí autojeřábu dle schématu. 

 
Obrázek 13 - Osazení pole 1 na provizorní montážní podporu 

 

 
Obrázek 14 - Osazení pole 3 na konečné podpory 
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Obrázek 15 - Osazení pole 2 a spojení se zbylými celky 

▪ Spojení nosníků v montážních spojích. 

▪ Kontrola geometrie a následná rektifikace táhel vodorovného ztužení. 

▪ Montáž zbylých dubových fošen. 

▪ Osazení předpřipraveného zábradlí na krajní nosníky. 

▪ Zhotovení nájezdových ramp, případná úprava koryta řeky v místech opěr 

14.14. Přibližný výkaz materiálu 

Jedná se o přibližný výkaz jednotlivých materiálů. Nejsou zde uvažovány drobné ocelové 

prvky či spojovací prostředky. 

Popis Profil [mm] Materiál
Délka 

[mm]

Počet 

[ks]

Množství 

[m3]

Hmotnost 

[kg]

Hlavní nosník 200x475-800 GL32h 42 370 3 17,55

Příčník 140x140 C24 700 30 0,41

Mostovka 160x60 D30 2 100 240 4,84

Ztužidlo Ø12 S355 2 900 28 72,1

Zábradlí C24 84 740 3,56

Styčníkové plechy S235 471,6

26,36 543,7  
Tabulka 5 - Výkaz materiálu 

14.15. Závěr 

Předmětem této práce bylo navržení a posouzení nosné konstrukce lávky pro pěší a 

cyklisty přes řeku Třebůvku v Lošticích. Celý systém je navržen tak, aby byl schopný odolat 

veškerým zatížením uvažovaným pro danou lokalitu a účel stavby. Tato práce se nezabývá 

posouzením spodní stavby a založení. Jednotlivé prvky byly navrženy na I. a II. mezní stav dle 

platných norem. 
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18. Seznam použitých symbolů 

18.1. Písmena latinské abecedy 

𝐴 plocha 

𝐴𝑁𝐸𝑇 čistá oslabená plocha průžezu 

𝑎1 rozteč spojovacích prostředků rovnoběžně s vlákny 

𝑎2 rozteč spojovacích prostředků kolmo k vláknům 

𝑎3,𝑡 vzdálenost mezi spoj. prostředkem a zatíženým koncem 

𝑎3,𝑐 vzdálenost mezi spoj. prostředkem a nezatíženým koncem 

𝑎4,𝑡 vzdálenost mezi spoj. prostředkem a zatíženým okrajem 

𝑎4,𝑐 vzdálenost mezi spoj. prostředkem a nezatíženým okrajem 

𝑏 šířka 

𝑏𝑒𝑓 efektivní šířka 

𝑑 průměr spojovacího prostředku 

𝑑0 průměr otvoru 

𝑑𝑒𝑓 účinný průměr 

𝐶𝑑𝑖𝑟 součinitel směru větru 

𝐶𝑒 součinitel expozice 

𝐶0(𝑧) součinitel orografie ve výšce „z“ 

𝐶𝑝𝑒,10 součinitel vnějšího tlaku větru pro velké plochy 

𝐶𝑟(𝑧) součinitel drsnosti ve výšce „z“ 

𝐶𝑡 tepelný součinitel 

𝐸0,05 5% kvantil modulu pružnosti 

𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛 průměrná hodnota modulu pružnosti 

𝑒1 vzdálenost mezi spoj. prostředkem a koncem ocel. plechu 

𝑒2 vzdálenost mezi spoj. prostředkem a okrajem ocel. plechu 

𝑓𝑘 charakteristická hodnota pevnosti 

𝑓𝑑 návrhová hodnota pevnosti 

𝑓𝑦 mez kluzu oceli 

𝑓𝑢 mez pevnosti oceli 

𝑔𝑘 charakteristická hodnota stálého zatížení 

𝐺 modul pružnosti ve smyku 

ℎ výška 

ℎ𝑎𝑝 výška nosníku ve vrcholu 

𝐼 moment setrvačnosti 

𝐼𝑣(𝑧) součinitel turbulence ve výšce „z“ 
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𝑘𝑐 součinitel vzpěrnosti 

𝑘𝑙  součinitel turbulence 

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 součinitel pro příčnou a torzní stabilitu 

𝑘𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 součinitel tvaru průřezu 

𝑘𝑑𝑒𝑓 součinitel dotvarování 

𝑘𝑚𝑜𝑑  modifikační součinitel zohledňující vliv trvání zatížení a vlhkosti 

𝑘𝑑𝑖𝑠 součinitel zohledňující rozložení napětí ve vrcholové oblasti 

𝑘𝑟 součinitel terénu pro vítr 

𝑘𝑣𝑜𝑙 součinitel objemu 

𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡 kritická délka 

𝐿𝑒𝑓𝑓 efektivní délka 

𝑀𝐸𝑑 působící složka ohybového momentu 

𝑁𝐸𝑑 působící složka normálové síly 

𝑛𝑠 počet rovin střihu 

𝑛𝑒𝑓 účinný počet spoj. prostředků 

𝑝1 rozteč spoj. prostředků ve směru namáhání 

𝑝2 rozteč spoj. prostředků kolmo na směr namáhání 

𝑞𝑘 charakteristická hodnota proměnného zatížení 

𝑞𝑝(𝑧) maximální dynamický tlak větru ve výšce „z“  

𝑟𝑖𝑛 vnitřní poloměr 

𝑠𝑘 charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi 

𝑡 tloušťka 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 okamžitý průhyb 

𝑢𝑙𝑖𝑚 limitní průhyb 

𝑢𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖𝑛 čistý konečný průhyb  

𝑉 objem 

𝑉0 referenční objem 

𝑣𝑏 základní rychlost větru 

𝑉𝑏 objem vrcholové části nosníku 

𝑣𝑚(𝑧) střední rychlost větru ve výšce „z“ 

𝑉𝑧,𝐸𝑑 působící složka posouvající síly 

𝑊 průřezový modul 

𝑤 vlhkost dřeva 

𝑤𝑒(𝑧) vnější tlak větru na ploše ve výšce „z“ 

𝑊𝑓𝑖 průřezový modul zbytkového průřezu 

𝑧0 parametr drsnosti terénu 

𝑧 rameno vnitřních sil 
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18.2. Písmena řecké abecedy 

𝛼 úhel odklonu vláken dřeva 

𝛼𝑙  součinitel bobtnání pro podélný směr 

𝜑 úhel odklonu diagonály od svislice 

𝛽𝑐 součinitel zohledňující zakřivení prvků 

𝛾𝐺 součinitel pro stálé zatížení 

𝛾𝑀 součinitel spolehlivosti materiálu 

𝛾𝑄 součinitel pro proměnné zatížení 

𝜆 štíhlostní poměr 

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 poměrná štíhlost 

𝜇𝑖 tvarový součinitel zatížení sněhem 

𝜌 měrná hustota vzduchu 

𝜌𝑘 charakteristická hustota materiálu 

𝜌𝑚 průměrná hustota materiálu 

𝜎𝑐,0,𝑑 návrhové napětí v tlaku rovnoběžně s vlákny 

𝜎𝑐,90,𝑑 návrhové napětí v tlaku kolmo k vláknům 

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 kritické ohybové napětí 

𝜎𝑚,𝑑 návrhové napětí v ohybu 

𝜎𝑡,0,𝑑 návrhové napětí v tahu rovnoběžně s vlákny 

𝜎𝑡,90,𝑑 návrhové napětí v tahu kolmo k vláknům 

𝜏𝑣,𝑑 návrhové napětí ve smyku 

𝜓𝑖  kombinační součinitel zatížení 
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19. Seznam příloh 

B - STATICKÝ VÝPOČET 

 VARIANTA A 

 VARIANTA B 

C - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

 A - 01 - POHLED A DISPOZICE LÁVKY 

 A - 02 - DETAILY LÁVKY 

 B - 01 - PŘEHLEDNÉ VÝKRESY 

 B - 02 - DETAILY LÁVKY 


