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Situace, podélný řez terénem v místě lávky, niveleta lávky 

Schematický příčný řez lávky 

Eurokód 0: Zásady navrhování konstrukcí  

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

Literatura podle doporučení vedoucího bakalářské práce  

Proveďte alternativní návrh nosné konstrukce stávající ocelové lávky přes Svratku na ulici 

Bernáčkova v Brně o rozpětí 52,5 m. Nosnou konstrukci lávky navrhněte jako příhradovou 

s ortotropní mostovkou.  

Předepsané přílohy: 

1. Technická zpráva 

2. Statický výpočet nosné konstrukce lávky 

3. Přehledné výkresy, typické detaily nosné konstrukce  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 Ing. David Franc 
Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 

  



Předmětem bakalářské práce je alternativní návrh a posouzení nosné konstrukce 

stávající ocelové lávky přes Svratku na ulici Bernáčkova v Brně. Hlavní nosnou 

konstrukci budou tvořit dva ocelové příhradové nosníky spojené dolní ortotropní 

mostovkou. Pro posouzení nosné konstrukce byl vytvořen trojrozměrný statický 

výpočtový model v programu Dlubal RFEM 5.13.  

Rozpětí lávky je 52,5 m, volná šířka 5 m, výška proměnná. Objekt byl navržen 

v souladu s platnými normami na mezní stav únosnosti a na mezní stav 

použitelnosti. Použitý materiál nosných prvků je ocel třídy S355. 

Ocelová příhradová konstrukce, konstrukce lávky, dolní ortotropní mostovka, 

příhradový nosník, podélník (mostovky), příčník (mostovky). 

The aim of this bachelor thesis is alternative design and assessment of loadbearing 

structure of steel footbridge over river Svratka on Bernáčkova street in Brno. Main 

superstructure will have two steel-truss girders joined with lower orthotropic deck. 

For assessment of superstructure a three-dimensional structural computational 

model was created in software Dlubal RFEM 5.13. 

The span of the footbridge is 52,5 m, free width is 5 m, height is variable. The 

structure was designed according to currently valid standarts to the ultimate limit 

state and serviceability limit state. Supporting elements are designed from steel of 

class S355.  

Steel-truss structure, footbridge structure, lower orthotropic bridge deck, truss, 

longitudinal rib, floor beam. 
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Abstrakt práce  Předmětem bakalářské práce je alternativní návrh a posouzení 

nosné konstrukce stávající ocelové lávky přes Svratku na ulici 

Bernáčkova v Brně. Hlavní nosnou konstrukci budou tvořit dva 

ocelové příhradové nosníky spojené dolní ortotropní mostovkou. 

Pro posouzení nosné konstrukce byl vytvořen trojrozměrný 

statický výpočtový model v programu Dlubal RFEM 5.13.  

Rozpětí lávky je 52,5 m, volná šířka 5 m, výška proměnná. Objekt 

byl navržen v souladu s platnými normami na mezní stav 

únosnosti a na mezní stav použitelnosti. Použitý materiál nosných 

prvků je ocel třídy S355. 

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

The aim of this bachelor thesis is alternative design and 

assessment of loadbearing structure of steel footbridge over river 

Svratka on Bernáčkova street in Brno. Main superstructure will 

have two steel-truss girders joined with lower orthotropic deck. 



For assessment of superstructure a three-dimensional structural 

computational model was created in software Dlubal RFEM 5.13. 

The span of the footbridge is 52,5 m, free width is 5 m, height 

is variable. The structure was designed according to currently 

valid standarts to the ultimate limit state and serviceability limit 

state. Supporting elements are designed from steel of class S355.  

Klíčová slova  Ocelová příhradová konstrukce, konstrukce lávky, dolní ortotropní 

mostovka, příhradový nosník, podélník (mostovky), příčník 

(mostovky).  

Klíčová slova 

v anglickém 

jazyce  

Steel-truss structure, footbridge structure, lower orthotropic 

bridge deck, truss, longitudinal rib, floor beam.  

 

 


