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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Most v obci Lipová Lázně 

Autor práce: Roman Christ 

Oponent práce: Ing. Kristína Bezručová 

Popis práce: 

Predmetom bakalárskej práce je návrh a posúdenie mostnej konštrukcie cez rieku Staříč 

v obci Lipová Lázně, pre kategóriu prevádzanej komunikácie S7,5. Vypracované boli tri 

varianty premostenia – konštrukcia tvorená prefabrikovanými nosníkmi T93 a spraženou 

železobetónovou doskou, lichobežníková a obdĺžniková predpätá betónová doska. Pre ďalšiu 

analýzu bola zvolená obdĺžniková doska.  

Statický výpočet zvolenej varianty je prevedený v programe Scia Enigineer, zvolený bol 

doskostenový model konštrukcie. Výsledky boli porovnané so zjednodušeným výpočtom 

prútovej konštrukcie. Podrobne je posúdený medzný stav používateľnosti a únosnosti 

v pozdĺžnom smere. Výkresová dokumentácia bola spracovaná v prostredí CAD. Práca je 

doplnená o vizualizáciu navrhovanej konštrukcie.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1) Textová časť:  

- je spracovaná formou technickej a sprievodnej správy.  

2) Statický výpočet: 

- Výpočtový model - pripomienky:  

Výška dosky je zjednodušene uvažovaná svojou najnižšou hodnotou. Nábeh dosky 

nie je zohľadnený vo výpočte zaťaženia.  

Nie je patrný spôsob zadania zaťaženia od LM3.  



 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

2 / 2 

Nezrovnalosti v hodnotách roznášacích šírok použitých pre výpočet s hodnotami 

stanovenými graficky.  

Lokálny súradný systém dosky nie je uvedený. Nie je možné kontrolovať správnosť 

použitia dimenzačných momentov (horný/spodný povrch). Rovnako nie je uvedená 

poloha rezu, pre ktorý boli výsledky na doskovom modely odčítané.  

Krátkodobé straty predpätia sú počítané automaticky programom Scia Engineer. 

Chýbajú informácie o vstupoch – poklz, relaxácia, napätie v kábloch, podržanie 

napätia.  

- Posúdenie: Konštrukcia je posúdená v pozdĺžnom smere, v priečnom smere je 

overená únosnosť konštrukčnej výstuže pri spodnom povrchu medzi ložiskami. 

Chýba posúdenie dosky v priečnom smere na ohyb (nadpodporové momenty) 

a šmyk.  

3) Výkresová dokumentácia: 

- Pozdĺžny rez, pôdorys a priečne rezy: chýba označenie rezov v jednotlivých 

výkresoch, staničenie mostu a opor. Nie je uvedený výškový a súradný systém. 

Priečne rezy nezodpovedajú pôdorysu – umiestnenie násypových kužeľov, svahov 

a poloha schodišťa. Použité triedy betónu a stupne vplyvu prostredia 

nezodpovedajú bežnej praxi.  

- Vo výkresoch predpínacej výstuže sú nezrovnalosti s počtom káblov a kotiev. 

Pôdorys, priečny rez a pohľad na čelo dosky si navzájom nezodpovedajú. V pohľade 

na čelo je nesprávne vyobrazená kotevná oblasť. Chýba označenie polohy 

distančných mriežok. Nesprávne je vykázaný počet káblov a nie je uvedené 

pretiahnutie výstuže pri predpínaní.  

- Výkres betonárskej výstuže obsahuje chyby v číslovaní položiek. Niektoré položky 

nie sú označené vôbec. Výkres neobsahuje výstuž podkotevnej oblasti, napriek 

tomu, že bola dimenzovaná. 100 % výstuže je stykovanej v jednom reze. Chýba 

popisové pole.  

V celej práci sú početné gramatické chyby. Nie je použitý jednotný štýl a veľkosť písma. 

Časté sú chyby v značení veličín a príslušných jednotiek. 

Závěr: 

Študent splnil zadanie.  

V rozprave nad bakalárskou prácou by mohol študent doplniť nasledujúce:  

- Návrh výstuže v priečnom smere pre prenos nadpodporových momentov a šmyku.  

- Ujasniť triedy betónu a stupne vplyvu prostredia pre jednotlivé časti konštrukcie.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 31.05.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


