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Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité 

informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských 

závěrečných pracích. 

V Praze dne 6. ledna 2017          ………………………….. 

Bc. Jakub Zigmund 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji Doc. Dr. Ing. Jakubovi Dolejšovi za odborné vedení a cenné rady, které mi pomohly tuto 

práci zkompletovat.  



Anotace 

Diplomová práce se zabývá návrhem lávky pro chodce a cyklisty přes řeku Berounku 

v Černošicích. Práce je formálně zpracována jako projektová dokumentace a obsahuje tři 

základní části – technickou zprávu, statický výpočet a výkresovou dokumentaci. Nosnou 

konstrukci tvoří ocelový rošt z hlavních nosníků a příčníků. Tento rošt je jednostranně 

zavěšený pomocí lan na ocelovém pylonu. Mostovku tvoří železobetonová deska. Statický 

výpočet je proveden podle evropských norem zavedených do systému českých norem ČSN EN. 
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Annotation 

The Diploma Thesis deals with the design of the footbridge for pedestrian and cyclists over 

the River Berounka in Černošice. It’s formally processed as the project documentation and it 

contains three basic parts – technical report, static calculation and drawing documentation. 

The supporting structure constitutes of steel grate consisting of main beams and crossbeams. 

This grate is one-sidedly cable-stayed on the steel pylon. The bridge deck is made of reinforced 

concrete. The static calculation is executed according to European Standards implemented 

into Czech Standards ČSN EN. 

Keywords 

cable-stayed footbridge, steel structure, reinforced concrete bridge deck, project 

documentation 


