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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí lávky přes Berounku spojující obce 

Hlásnou Třebaň a Zadní Třebaň. Lávka nahradí stávající konstrukci o pěti polích. Práce 

je zaměřena na návrh tří hlavních obloukových nosníků. Tyto obloukové nosníky jsou 

podle statického působení samostatné prosté nosníky. Předmětem práce je návrh nové 

ocelové konstrukce a její posouzení podle platných norem. Součástí této práce je 

technická zpráva, výkresová dokumentace včetně hlavních detailů a návrh postupu 

montáže.  
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Summary 

This diploma thesis deals with reconstruction of the footbridge cutting across the river 

Berounka between the Hlásná Třebaň village and the Zadní Třebaň village. The 

footbridge will replace the existing structure of five load-bearing structures. The work is 

focused on the design of three major arched beams. Each arched beam is separate 

simple beam. The subject of this thesis is design of a new steel structure and structure 

analysis made by valid technical rules. The other parts of this thesis are technical report, 

drawing documentation including main details and the construction technology. 
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