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Diplomová práce řeší návrh lávky pro pěší přes řeku Labe u Čelákovic. S ohledem na místní 
podmínky bylo nutné navrhnout konstrukci, která přemostí řeku bez podpěr v řece. Pro určení 
optimálního řešení vypracoval diplomant tři alternativy přemostění. V první alternativě tvoří 
přemostění zavěšená konstrukce, v druhé alternativě visutá konstrukce a ve třetí alternativě 
oblouková konstrukce. Protože zavěšená konstrukce nevyžaduje zachycení vodorovné síly a 
lze ji relativně jednoduše postavit bez montážních podpěr v řece, rozpracoval diplomant po 
dohodě s vedoucím práce první alternativu. 

Konstrukci lávky tvoří štíhlý dvoukomorový nosník, který je v ose komunikace zavěšen na 
dvou pylonech situovaných na březích řeky. S ohledem na místí podmínky má konstrukce 
lávky poměrně krátká krajní pole délek 49,50 m; rozpětí hlavního pole je 156,00 m. 
V hlavním poli má nosník dvoukomorový trojúhelníkový průřez, v krajním poli má nosník 
stejný vnější tvar, nosník je však plný, nevylehčený. Toto uspořádání vyplynulo z požadavku 
na návrh tvarově stálé konstrukce, jednoduchého uspořádání závěsů kotvených jen v nosníku 
a požadavku na rovnováhu vodorovných složek sil závěsů v místě jejich kotvení v pylonu.  

Závěsy jsou tvořeny uzavřenými lany s vidlicovými koncovkami. Betonové pylony mají tvar 
písmene A. Závěsy jsou kotveny v kotevním plechu situovaném v hlavici pylonu a 
v pásnicích zakotvených ve střední stěně komorového průřezu. Nosník není u pylonu 
podepřen, příčné vodorovné síly jsou zachyceny svislými ložisky situovanými mez horní 
deskou nosníku a stojkami pylonu. 

Těžiště diplomové práce spočívalo ve vývoji, návrhu i podrobné statické a dynamické analýze 
této neobvyklé konstrukce. Konstrukci modeloval prostorovým rámem, který posoudil nejen 
pro statické, ale i dynamické zatížení vyvolané pohybem chodců. V statickém výpočtu také 
diplomant zohlednil postupnou výstavbu mostu. Výkresová dokumentace je zpracována v 
rozsahu, který je nad rámec diplomových prací. 

Připomínky k návrhu, které jsem měl v průběhu zpracování diplomové práce, byly do práce 
zapracovány. Celkově hodnotím práci velmi kladně. Práce svědčí o velmi dobrých znalostech, 
o kreativitě a pracovitosti kandidáta. 
 
Doporučuji udělit pochvalu za výtečné vypracování projektu neobvyklé mostní konstrukce. 
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