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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 
Název práce: Předpjatá mostní deska 

Autor práce: Marek Dobeš 

Oponent práce: Ing. Josef Panáček 

Popis práce: 

V bakalářské práci se student zabývá návrhem předpjatého mostu o jednom poli na silnici I. třídy 
přes řeku s oboustrannými nouzovými chodníky a s dalšími parametry danými zadáním bakalářské 
práce. Ze dvou studií na základě jejich zhodnocení byla pro podrobnější zpracování vybrána 
desková nosná konstrukce lichoběžníkového průřezu o rozpětí 21 m. Konstrukce byla staticky 
řešena pomocí programu SCIA Engineer (deskový model – podélný i příčný směr) s ověřením 
pomocí metody vzdorující šířky pro podélný směr. Dimenzování bylo provedeno podle EN. Vlastní 
práce obsahuje textovou část, studie, výkresovou dokumentaci, statický výpočet a vizualizaci. 

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: 

Textová část 
Textová část má průvodní charakter - zahrnuje popis technického řešení i rozhodujících postupů a 
výstupů ze statického řešení. Kapitola s označením 4.1 je vynechána. V popisu zábradlí je uvedena 
svislá výplň, ale v příčných řezech je vodorovná (platí i pro výkresy). V textu by měl být uveden i 
popis odvodnění za opěrou a odvodnění izolace mostu. Není popsán způsob překrytí dilatační 
spáry mezi nosnou konstrukcí a závěrnou zídkou a použitý typ mostního závěru. Místo pojmu 
propíchnutí se v současné době používá protlačení. U pevnostních tříd betonu by měl být uveden i 
stupeň vlivu prostředí XF, popř. XC. Za vhodné považuji číslovat použité zdroje.   
 
Statický výpočet 
Ve statickém výpočtu z hlediska zatížení není uvažována izolace pod chodníky (je celoplošná) a 
proměnné zatížení nouzových chodníků. U metody vzdorující (spolupůsobící) šířky se roznos 
zatížení od TS při ručním výpočtu provádí až k dolnímu povrchu desky – použitý roznos do střednice 
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lze uplatnit jen pro výpočet pomocí programu. U silnice kategorie S 9,5 lze použít pouze dva TS se 
stejnou tíhou v pruzích 1 a 2, což vyvolá větší statické veličiny. V obr. 3.11 a 3.18 je nakresleno UDL 
s hodnotami bez přepočtu pomocí regulačních koeficientů. Není možné uvádět častou kombinaci 
pro gr5, protože častá hodnota LM3 není definována. Návrh počtu kabelů se má provést pro 
vyrovnání celého stálého zatížení a ne pouze pro vlastní tíhu. Není zřejmé, jak byly stanoveny 
hodnoty zatížení pro výpočet na PC. Použitý průřez pro dimenzování o šířce 1 m má být v průměru 
pro 3,33 kabelů a ne pro 3 kabely. Ztráta relaxací se počítá maximálně pro 500000 hodin. 
V dimenzování není správně zohledněn vliv předpětí, protože v důsledku desko-stěnového efektu 
není možné uvažovat P místo Np a P.ep místo Mp s tím, že Np a Mp se mají stanovit pomocí 
programu, což nebylo provedeno. Tato úprava se projeví ve výpočtu pro jednotlivé mezní stavy. 
Velikost přetvoření se má stanovit pro kvazistálou a častou kombinaci. Betonářská výztuž 
v podélném a příčném směru je předimenzována. V dimenzování na smyk není doložen výstup z PC 
pro posouvající síly VEd. Z hlediska konstrukčního návrhu smykové výztuže je počet spon 50 ks/m2 
poměrně velký. Při výpočtu protlačení lze u mostů počítat i řez ve vzdálenosti „d“ od uložení. 
Výpočet s využitím reakce v podpoře vede ke zprůměrování po délce posuzovaného obvodu – lépe 
je uvažovat úseky pro maximální velikost posouvajících sil pro několik rozhodujících postavení 
proměnného zatížení. Při výpočtu kotev v soustředěném tlaku FRd = 972 kN, tzn., že kotva 
nevyhovuje.  
 
Výkresová dokumentace 
V přehledných výkresech chybí popis pohyblivosti ložisek, úložných bloků a pilot. Proč je na začátku 
a konci nosné konstrukce použit flexibilní mostní závěr? Úprava konce desky a závěrné zídky 
neodpovídá VL4. Navržené zemní práce související se založením a s úpravou za opěrou jsou 
poměrně rozsáhlé. Vzdálenost mezi úložným prahem a deskou je menší než 300 mm.   
Ve výkresu předpínací výztuže je vybrání betonu v čele pro kotvy velké. Není jasná délka L 
distančních mřížek. Chybí popis kabelů v příčném řezu a kotev v pohledu na čelo.  
Ve výkresu betonářské výztuže je třeba z hlediska provádění uvážit možnost rozdělení mřížek R1 na 
2 až 3 ks s kratší délkou. Příčný řez je dvakrát popsán B-B´ a není v podélném řezu 1x vyznačen.  
 
Doporučené otázky pro obhajobu: 

1) Vysvětlete vzniklé rozdíly ve statických veličinách v desce mezi výpočtem metodou vzdorující 
šířky a výpočtem na PC z různých hledisek – nejen z hlediska uložení, ale i půdorysných 
rozměrů desky (délky a šířky) a lichoběžníkového tvaru příčného řezu. 

2) Vysvětlete proč při výpočtu účinků předpětí, tj. Mp, Np a Vp na desce získáte rozdílné 
hodnoty oproti výpočtu na náhradním nosníku o šířce 1 m.  

3) Zdůvodněte použití 3 kabelů o vzájemné vzdálenosti 0,30 m pro náhradní nosník o šířce 1 m. 
4) Při výpočtu protlačení se používá pro zohlednění vlivu momentu nad ložiskem součinitel 

beta. Proč je tento moment uplatňován a jak se stanoví? 
5) Vysvětlete, jak se stanoví ztráta postupným napínáním u desky. 

Závěr: 

Student splnil požadavky dle zadání v plném rozsahu. S ohledem na výše uvedené připomínky, 
které nesnižují, ale přesto částečně ovlivňují kvalitu práce, lze celkově práci hodnotit jako dobrou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 3. června 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


