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Popis práce: 

Obsah diplomové práce je návrh a posouzení ocelové lávky pro pěší a cyklisty přes řeku 

Ostravici. Předběžně jsou navrženy dvě varianty konstrukcí lávek. Po jejich porovnání byla 

vybrána pro detailní zpracování lávka s parabolickými oblouky a zavěšenou mostovkou. 

Mostovku tvoří dva hlavní ocelové nosníky a příčníky, které jsou spřaženy s železobetonovou 

deskou. Rozpětí lávky je 80 m a její vzepětí je 9,12 m. Hlavní materiál nosných prvků je ocel S355. 
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Předložená diplomová práce obsahuje kvalitně zpracovaný statický výpočet. Některé zvolené 

postupy a vstupní hodnoty nejsou bohužel dostatečně okomentované. Výkresová 

dokumentace pak vykazuje některé formální nedostatky zejména ve značení prvků a přípojů a 

v kótování. Technická zpráva a řešení variant jsou zpracovány v požadované kvalitě. 

 

 

 



Připomínky a dotazy k práci: 

 V porovnání variant, které je zpracováno velmi podrobně se v popisu obou konstrukcí 

uvádí, že příčník mostovky je k hlavnímu nosníku mostovky přivařen, ale v modelu je 

v tomto místě kloub. Ve statickém výpočtu pro vybranou variantu již tento detail modelu 

není komentován. Byl i ve finálním modelu kloub? Jaký má tento aspekt modelu dopad 

na posouzení příčníku a jeho přípoje. Reálné připojení těchto dvou prvků má zjevně 

k navrženým vnitřním výztuhám poměrně vysokou tuhost.  

 Vysvětlete, jakým způsobem byly stanoveny vzpěrné délky oblouku v krajní části. 

Uveďte, jaké vzpěrné délky vychází dle přílohy D normy ČSN EN 1993-2. 

 Řešení příčníku, který spojuje hlavní oblouky pod úrovní mostovky je komplikované a 

samotný přípoj nepůsobí ani esteticky. Vhodnější by bylo použít jinak tvarovaný 

svařovaný průřez příčníku, nebo průřez kruhový, a zvolit jeho velikost a geometrii tak, 

aby lépe navazoval na průřez oblouku. Pokuste se prezentovat jiné možné řešení. 

 Kotvení hlavního oblouku je posuzováno pouze na působící tlakovou sílu. Ve výkresu 

detailu tohoto kotvení se uvádí reakce z výpočtového modelu, ale není zřejmý souřadný 

systém uvedených hodnot. V daném styčníku je poměrně velký ohybový monet Mz, který 

ve statickém výpočtu není řešen. Vysvětlete uvedené hodnoty. 

 Výkresová dokumentace vykazuje řadu chyb ve značení svarů a v přehlednosti kótování.  

 

 

Závěr: 

Předložená diplomová práce je zpracována pečlivě a z velké části přehledně. Celkově hodnotím 

práci jako velmi zdařilou a hodnotím ji klasifikačním stupněm B/1,5. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  20. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


