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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Městský most v Povážské Bystrici 

Autor práce: Bc. Tomáš Kaut 

Oponent práce: Ing. Jiří Urban 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší návrh a posouzení městského mostu v Povážské Bystrici. Podkladem pro 

práci byla situace, podélný profil přemostění a geotechnické poměry staveniště. 

Úkolem práce bylo navrhnout přemostění ve dvou až třech variantách a zhodnotit je. Ve výběru 

varianty pro podrobný návrh bylo vedoucím diplomové práce doporučeno zaměřit se na předpjatou 

komorovou konstrukci podporovanou kabely. Požadované varianty přemostění předložené 

diplomantem jsou zpracovány formou přehledných výkresů a stručného popisu v TZ. 

 

Byly předloženy tyto varianty řešení: 

Varianta A. 

Zavěšený most typu extradosed s jednou nosnou konstrukcí pro oba směry dálnice. Jedná se o 

spojitý nosník o čtyřech polích délek 73 + 2 x 122 + 73 m, který je ztužen systémem kabelů/závěsů 

ohýbaných v nízkých pylonech. Mostovka je tvořena náběhovaným komorovým nosníkem s velmi 

vyloženými konzolami podepíranými příhradovými vzpěrami tvaru písmene V. Komorový nosník 

celkové šířky 29,5 m má proměnnou tloušťku od 5,7 m u podpěr do 5,2 m uprostřed rozpětí. 

Mostovka je v ose mostu zavěšena na třech nízkých, 14 m vysokých pylonech. Závěsy mají 

semiradiální uspořádání. Nosník je podepřen na čtyřech ložiscích situovaných ve dvou řadách na 

hlavici podpěr tvaru obdelníka. Zavěšená pole jsou postupně betonována po segmentech ve třech 

symetrických konzolách. Sousedící konzoly jsou vzájemně spojeny středním segmentem 

a následným předepnutím. 

Varianta B. 

Komorový most se samostatnou nosnou konstrukcí pro každý směr dálnice. Jedná se o dva spojité 

nosníky o deseti polích délek 30,6 + 8 x 40,7 + 30,6 m. Levý i pravý komorový nosník šířky 13,8 m 

má konstantní tloušťku 2,4 m. Každý nosník je podepřen na dvojici ložisek na hlavici podpěr tvaru 

obdelníka. Výstavba je plánována postupně po polích na horní výsuvné skruži. 

Varianta C. 

Sdružený komorový most s jednou nosnou konstrukcí pro oba směry dálnice. Jedná se o spojitý 

nosník o šesti polích délek 45 + 4 x 75 + 45 m. Mostovka je tvořena náběhovaným komorovým 

nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými příčnými žebry. Komorový nosník celkové 

šířky 29,5 m má proměnnou tloušťku od 5,0 m u podpěr do 3,0 m uprostřed rozpětí. Nosník je 

podepřen na dvojici ložisek na hlavici podpěr tvaru obdelníka. Výstavba je plánována postupnou 

letmou betonáží segmentů v pěti symetrických konzolách. 
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomant se v souladu se zadáním diplomové práce zaměřil na variantu A (zavěšený most typu 

extradosed), kterou detailně rozpracoval jak z hlediska statického výpočtu, tak z hlediska výkresové 

dokumentace včetně postupu výstavby. Veškeré předložené výkresy jsou zpracovány digitálně 

v prostředí AutoCAD. Předloženy byly přehledné výkresy mostu (půdorys, podélný řez, příčné řezy), 

výkresy podélné a příčné předpínací výztuže, výkresy betonářské výztuže NK v poli a nad podporou, 

výkres betonářské výztuže nadpodporového příčníku, výkres detailů a výkres postupu výstavby. 

Rozsah výkresů převyšuje běžný rozsah diplomových prací. Práce je navíc doplněna vizualizací 

řešené konstrukce v profesionální úrovni, která dává lepší představu o estetickém působení 

konstrukce. 

Statický výpočet mostu v podélném směru byl proveden na prutovém modelu v programu Midas Civil.  

Příčný směr byl řešen deskostěnovým modelem v programu Scia Engineer. Konstrukce byla řešena 

s uvážením fází výstavby včetně smršťování a dotvarování betonu. Rozsah statické části diplomové 

práce je zpracován na odpovídající úrovni. Statický výpočet vyřešil všechny hlavní konstrukční části 

nosné konstrukce. Statická schémata byla volena správně. Grafická úroveň zpracování diplomové 

práce je velmi dobrá. 

Součástí statického výpočtu jsou přehledné grafické výstupy vnitřních sil jednotlivých kombinací ZS. 

Je proveden ruční posudek pro mezní stav únosnosti a použitelnosti pro vybrané řezy v mostovce. 

Vybrané detaily byly řešeny náhradním příhradovým modelem metodou vzpěra-táhlo. Stabilita letmo 

betonované konzoly byla posouzena na možnost nerovnoměrného rozložení hmoty, na zatížení 

větrem a na koncentraci montážního nahodilého zatížení situovaného na jedné staně konstrukce. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

1. Pokud se jedná o most na Slovensku, mělo by se postupovat při návrhu podle slovenských 

STN EN a VL4 (jiné hodnoty regulačních součinitelů pro zatížení dopravou, kombinace 6.10, 

sklon horního povrchu základu min. 7 %, apod.); 

2. Pozn. k popisu založení mostu: piloty nepřenáší účinky od plošných základů! (most je buď 

založen plošně, nebo hlubinně); 

3. Využití závěsů jen na 0,35fpk je neekonomické (s namáháním  lze jít až na 0,45~0,55fpk, dle 

typu závěsu); 

4. Výška komory h=2,4m na rozpětí L=40,7m (≈ h=1/17L) ve variantě B je neekonomická (výška 

komory se většinou volí 1/20~1/25L); 

5. Kruhové průlezné otvory v nadpodoporových příčnících ve variantě B jsou z hlediska 

armování i budoucího průchodu údržby nevhodné (minimální rozměry a tvar průlezných 

otvorů viz slovenské VL4); 

6. Zábradelní svodidlo na straně s chodníkem je zbytečné (stačí normální mostní svodidlo); 

7. Odvodnění mostu není možné vyústit na povrch terénu pod mostem! (buď odvést před/za 

most a napojit na odvodňovací systém komunikace, nebo svést pod most a zaústit přes ORL 

do kanalizace pod mostem, pokud taková existuje a má dostatečnou kapacitu); 

8. Výstavba lešení po obou stranách podpěr na výšku cca 30 m pouze pro podskružení zárodku 

vahadla je neekonomická (alt. lze použít nějakou lehkou příhradovou skruž zavěšenou na 

hlavici pilíře v kombinaci s etapizovanou betonáží zárodku); 

9. U ostatního stálého zatížení se nevyčísluje supremum a infernum, ale supremum a infimum; 

10. Zohlednění sedání hlubinných základů hodnotou pouze 5 mm může být v globálním modelu 

nedostatečné (pro hlubinné založení se většinou volí 10mm); 

11. U komorové konstrukce nelze zatížení nelineární změnou teploty zjednodušit lineárním 

průběhem po výšce konstrukce; 

12. Chybí stanovení tření a vratných sil v ložiscích. 

13. Při výpočtu stability vahadla není zohledněna možnost nesymetrické betonáže posledních 2 

lamel (např. ½ tíhy poslední lamely), což je pro ověření stability vahadla kritické zatížení. 

 

Závěr: 

Uvedené připomínky jsou formálního charakteru a vyplývají z malé projekční zkušenosti diplomanta 

se zpracováním skutečného projektu v praxi a z časově omezeného prostoru pro zpracování 

zadaného úkolu. Jejich účelem není snížit úroveň předložené práce ani úroveň znalostí diplomanta. 

Naopak, jejich účelem je úroveň znalostí diplomanta zvýšit. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 25.1.2022                                 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


