
TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
 Projektová dokumentácia statiky rieši novú oceľovú lávku pre peších a cyklistov cez 
rieku Bodva na KM 18,570. Táto lávka nahradí jestvujúcu lávku, presne na tomto istom 
mieste.  
 Jestvujúca lávka je značne skorodovaná a jej  poloha nevyhovuje voči úrovni storočnej 
vody-Q100, podľa projektu „Ochrany intravilánu mesta“, ktorý spracoval SVP š.p. OZ 
Košice. Úroveň Q100 je stanovená na kótu 208,840 m.n.m. Spodná hrana konštrukcie lávky 
sa nachádza 500mm nad touto kótou storočnej vody. V tejto ochrannej zóne sa nenachádzajú 
ani základy lávky. Keďže poloha mostovky sa nachádza vyššie oproti pôvodnej mostovke, 
(cca o 1000mm) bude nutné tomu výškovo prispôsobiť prístupové chodníky. Toto táto 
dokumentácia nerieši, ale v rozpočte je orientačná cena pre úpravu chodníkov.   
 Pred osadením novej lávky je nutné jestvujúcu lávku odstrániť, a taktiež odstrániť 
železobetónové panely, ktoré slúžia ako jej základy. Tieto náklady sú taktiež zohľadnené 
v rozpočte. 
 
Základy 
 
 Konštrukcia lávky je založená na plošných základoch, dvoch zhodných základových 
pásov zo železobetónu. Základ sa skladá z dvoch častí samotného pásu a hornej časti – krčka. 
Základy nie sú v jednej výškovej úrovni, keďže jedna podpora lávky je pevná a druhá 
posuvná na elastomerovom ložisku. Základy sú navrhnuté z betónu C30/37, použitá výstuž je 
kvality B 500B. Po presnom vymeraní sa vyvŕtajú na hornej hrane krčkov otvory profilu 
28mm do hlbky 250mm a chemickou kotvou HIT-RE500 sa zalepia nerezové kotevné skrutky 
M24-A4. Priestor v úložnej platni KP2 medzi kotevnou skrutkou a hranou otvoru v platni sa 
vyplní tmelom HIT-RE500. V úložnej platni KP3, nad elastomerovým ložiskom, sa oválne 
otvory nevyplňajú. Pod úložné platne KP2 sa nanesie malta Vusokret 50-06M. 
 
Nosná konštrukcia 
 
 Nosná konštrukcia pozostáva z troch častí A, B, C z dôvodu prepravy a montáže. 
V jednotlivých častiach sú prvky medzi sebou spájané nosnými tupými a kutovými zvarmi. 
Jednotlivé časti sú medzi sebou na mieste osadenia spojené cez oceľové platne hrúbky 40mm 
skrutkami M24-8.8, žiarovo pozinkovanými. Statický rozpon lávky je 18 795mm a čistá - 
priechodná šírka lávky je 2500mm (požiadavka investora). Hlavným nosným prvkom lávky 
sú tri valcované profily HE500A, ktoré sú medzi sebou v hornej a dolnej časti poprepájané 
profilmi IPE80 a kruhovými trubkami profilu 51x3,6mm. Na profily IPE80 sú privárané 
jaklové profily 80x50x4. Tieto profily sú od seba a HE500A profilov vzdialené tak, aby pri 
ukladaní dosák podlahy nevznikol odpad. Na bočných nosníkoch HE500A budú navarené 
plechy pre kotvenie stĺpov zábradlia. 
 Povrchová úprava nosnej konštrukcie lávky bude riešená metalizáciou zinacorom. 
Pred metalizáciou je nutné konštrukciu otrieskať železnou drťou na kvalitu 2,5. Po metalizácii 
bude konštrukcia opatrená  1x syntetickým náterom, s tmavo sivým odtieňom podľa výberu 
investora. 
 Kvalita použitej ocele je S235 JR. 
 
 
 
 



Podlaha - mostovka 
 
 Je navrhnutá z plných dosák „SOLID MELANGE“ – WOODLOOK o rozmeroch 
4000x130x18mm. Na kotvenie dosák do oceľových profilov používať montážny klip Solid 
a nerezové vruty do ocele M4x20. Farebný odtieň navrhujem Merbau. 
 
Zábradlie 
 
 Nosné stĺpiky zábradlia sú navrhnuté z jaklových profilov 80x80x3mm, a kotvia sa 
k plechom skrutkami M16-5.6. Madlo zábradlia je navrhnuté z tenkosteného profilu 
U 80x50x4mm, ktoré je otvorom otočené dole, a do ktorého je možné osadiť LED svietiace 
pásy. V koncových platniach madiel a stĺpikov sú vynechané otvory pre rozvod káblov ELI 
po celej dĺžke lávky. Madla do stĺpikov sú kotvené skrutkami M10-5.6, a medzi stlpami 
a platňami madiel sú 5mm hrubé tesnenia z kompaktnej gumy. 
  

Ako výplet zábradlia je v projekte navrhnutý rám s jaklových profilov 50x50x3 
a 50x20x3mm. Tieto prvky sú medzi sebou zvarené. Rám je do stĺpikov kotvený skrutkami 
M12-5.6. Na tento rám sa priloží výplet z ťahokovu MR62x23x3x2 (ktorý je samostatne 
žiarovo pozinkovaný) a priskrutkuje sa k rámu z jaklov pomocou pásovej ocele hrúbky 5mm 
a v spodnej časti je L profil 50x30x5. Použijú sa skrutky M5-5.6. 
 Všetky prvky zábradlia sa žiarovo pozinkujú a opatria sa 1x syntetickým náterom 
v tmavo sivom odtieni. 
 
 V prípade potreby, je možné ako výplet zábradlia  použiť aj iné prvky podľa výberu 
investora a ponuky trhu, napr. kované zábradlie. Stĺpiky a madlo by ostalo podľa 
spracovaného projektu. 
 
 
Konštrukcia lávky je navrhnutá podľa platných noriem a vyhovuje kritériám únosnosti 
a spoľahlivosti. 
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