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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Most přes řeku Senici 

Autor práce: Filip Urbánek 

Oponent práce: Ing. Marek Velešík 

Popis práce: 

Předmětem řešení bakalářské práce byl návrh mostu přes řeku Senici. Přes přemosťovanou 

překážku byly navrženy tři varianty přemostění: konstrukce z prefabrikovaných nosníků VSTI a 

spřaženou deskou, jednotrámová konstrukce s dodatečným předpětím a dvoutrámová 

konstrukce s dodatečným předpětím. K podrobnějšímu rozpracování byla vybrána konstrukce 

z prefabrikovaných nosníků. Pro analýzu konstrukce byly vytvořeny numerické modely 

v softwaru SCIA engineer, včetně zohlednění fází výstavby. 

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: 

Hlavní dokument: 

▪ Kap. 2.4 – Jako nevýhoda je uvedena stavební výška, ale mezi zpracovanými varianty, má 

zvolená konstrukce spíše výšku menší. 

▪ Kap. 5.2.1 – Uvedeno, že na levém břehu je navržen dilatační závěr s možnou dilatací ± 5 

mm, ale ve výkresu situace uvedena dilatace ± 10 mm. 

▪ Kap. 6.2 –Uvedeno, že krytí podélné výztuže je 50 mm, ale ve výkresu betonářské výztuže je 

uvedeno krytí 60 mm. 

▪ Kap. 7 – Model zatížení LM3, by neměl být vynechán a měl by být stanoven dle ČSN EN 1991-

2 ed. 2 s ohledem na třídu pozemní komunikace. V tomto případě by mělo být uváženo 

vozidlo 900/150 dle tabulku NA.5 (sil. III. třídy). 

 

 



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

2 / 3 

Statický výpočet: 

▪ Ve výpočtu je realizována řada zjednodušení zejména na straně zatížení. Není uvažováno 

se zatížením od větru, nerovnoměrné teploty ani zatížení od LM3, popřípadě LM2 pro 

posouzení spřažené desky v příčném směru. 

▪ Kap. 2.1 – Vzhledem k zadanému zatížení a zanedbání sklonů v podélném i příčném směru 

není třeba model řešit v obecnému prostoru XYZ, stačilo by řešit ve 2D rovině.  

▪ Kap. 2.1 – Věta: „Příčník působí jako liniová podpora pro trámy.“ je zavádějící. 

▪ Kap. 2.4.1 až 2.4.9. – Na schématech je znázorněna osa symetrie, to by znamenalo, že je na 

druhé straně taktéž pevná podpora. 

▪ Kap. 5 – U obrázků znázorňujících statické veličiny není uvedeno v jakých jsou jednotkách. 

▪ Kap. 7.4 – Předpínací kabely jsou půdorysně zakřiveny v poloze, kdy jsou v různé výškové 

úrovni, což vyvolává přídavné namáhání průřezu. Předpokládám, že toto vedení vychází 

z typového řešení prefabrikátu, případné jinší důvody je třeba zmínit u obhajoby práce. 

▪ Kap. 8 – V mezním stavu použitelnosti není posuzována mezní šířka trhlin. 

▪ Kap. 9 – Z hlediska posouzení ULS mi chybí posouzení nosníku ve fázi 4, kdy nejsou napnuty 

kabely č. 2, ale nosník už je přitížen mokrým betonem od desky. Z vyhodnocení napjatosti 

na průřezu v kapitole 8.1.4 je patrné, že v tomto stavu vznikají největší tahová napětí na 

dolních vláknech, tento stav by mohl být pro návrh výztuže rozhodující. 

▪ V kapitole 9.3 a 9.4 je řešena příčná výztuž zpražené desky, ale není zde znázorněno ani 

jedno schéma rozdělení výztuže po délce, případně její uspořádání v řezu. Vzhledem k tomu, 

že součástí projektu není výkres betonářské výztuže spřažené desky, bylo by vhodné tyto 

schémata uvést alespoň ve statickém výpočtu. 

▪ Kap. 9.5 – Navržené spřažení mezi prefabrikovanými nosníky a spřaženou deskou není 

pousouzeno. 

▪ Ve statickém výpočtu není řešen nadpodporový příčník. 

▪ Ve statickém výpočtu nejsou kontrolovány maximální síly, deformace ani minimální přítlaky 

na elastomerová ložiska. 

 

Výkresová část:  

▪ Přehledné výkresy – V podélném řezu není popsán podélný sklon mostu. V příčných řezech 

opěrami a v podélném řezu v polovině rozpětí je v ose komunikace vždy výšková kóta 0.000, 

ale není patrné, v jaké výšce tyto kóty jsou ve výškovém systému B.p.v. Předpokládám, že 

tyto výšky nejsou shodné. 

▪ Výkres předpínací výztuže – Není uvedeno, zda jsou kabely napínány z jedné nebo obou stran. 

Mezi příčnými řezy je dvakrát uveden řez C-C, ale chybí řez D-D. Chybí detail kotevní oblasti 

s pohledem na čelo nosníku. Chybí specifikace kotvení. Není uvedena délka lan ani délka 

kanálků. Předpínací výztuž se kreslí tučnou čarou. 

▪ Výkres betonářské výztuže – Ve výkresu by bylo vhodné znázornit spřaženou desku a 

betonářskou výztuž v ní, aby bylo patrné, že nedochází ke kolizi se spřahovací výztuží. 

V poznámkách je zmíněn zvedací otvor, ale jeho poloha není ve výkresu znázorněna (popis, 

kóty). Posouzení a případné dovyztužení této oblasti není v projektu řešeno. Ve výkresu není 

zakótována stykovací délka prutů 1 a 5 ani není uvedena poloha výztuže 1A a 5A. Popis 

betonu je nedostatečný – chybí definice stupně vlivu prostředí, obsah chloridů, maximální 

velikost kameniva a třída provádění, ošetřování a tolerancí. 
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V rozpravě nad bakalářskou prací by student mohl zodpovědět následující dotazy: 

1. V kapitole 9.4 je řešen příčný směr desky a z modelu jsou získávány dimenzační momenty. 

Jak software SCIA engineer stanovuje hodnoty dimenzačních momentů a jaké další vnitřní 

síly vznikají na deskové konstrukci? 

2. Jaké účinky na řešený nosník vyvolává půdorysné zakřivení předpínacích kabelů? 

3. Pro analýzu konstrukce bylo využito takzv. TDA analýzy. Jaké vlivy tato analýza postihuje a 

proč jsou pro danou konstrukci důležité? 

4. Ve hlavním dokumentu je zmíněno, že je zanedbán vliv poklesu podpor. Jaký vliv by měl na 

danou konstrukci (resp. prostý nosník) nerovnoměrný pokles podpor. 

Závěr: 

Předloženou bakalářskou práci lze všeobecně hodnotit kladně. Student splnil zadání navrhnout 

mostní konstrukci v řešené lokalitě v přiměřeném rozsahu. Kvalita předložené práce je bohužel 

poznamenána drobnými nedostatky. Na druhou stranu lze ocenit řešení problematiky 

postupné výstavby, která není v bakalářských pracích obvykle rozebírána. Vypracovaný statický 

výpočet, výkresy i vizualizace mají dobrou grafickou úroveň. Vzhledem k projekční nezkušenosti 

a požadovanému rozsahu práce jsou drobné nedostatky práce omluvitelné a výrazně nesnižují 

úroveň předložené práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 31.5.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


