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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 
Název práce: Lávka přes dálnici D1 v Bohumíně 

Autor práce: Bc. Vlastimil Muroň 
Oponent práce: Ing. Vladimír Puda 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší návrh dvoupolové zavěšené lávky pro pěší a cyklisty. Lávka s jedním 
centrálním pylonem, lanovými závěsy a betonovým páteřním nosníkem obráceného „T“ přemosťuje 
dálnici, silnici 1. třídy a odvodňovací příkop. Půdorysně je vedena ve směrovém oblouku malého 
poloměru (R 220 m). Geometrie konstrukce i postup výstavby vychází z již realizované konstrukce. 
Diplomant posuzuje konstrukci dle platných norem na MSÚ i MSP (mostovka, pylon, závěsy, 
založení), uvádí dynamickou analýzu, předkládá výkresové přílohy, technickou zprávu 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     

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce řeší velké množství problémů. Je zpracována poctivě a pečlivě. Oceňuji dobrou 
propojenost mezi textovou částí, výkresy a statickým výpočtem. V práci se dobře orientuje. 
Diplomant na výpočtovém modelu a na množství softwarových posudků prokazuje dobrou orientaci 
ve výpočetní technice, některé posudky ověřuje i ručním výpočtem. 
Předložená práce však dokonale ilustruje rčení, že méně je někdy více. Osobně bych v rámci 
diplomové práce vůbec neposuzoval spřažení páteřního nosníku s pylonem, kotvení pylonu do 
základu, neposuzoval bych založení a případně neprováděl dynamickou analýzu (její požadavek 
v zadání explicitně uveden není). Při této konkrétně řešené konstrukci je zásadním problémem 
kroucení páteřního nosníku, které vzniká při postupném zavěšování mostovky, která je od začátku 
vetknuta do koncových opěr. Z důvodu nedimenzovatelnosti kce na kroucení byl proto zvolen postup 
výstavby postupného zavěšení konzol mostovky a až následně její dokončení spojením s krajními 
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opěrami. V práci bohužel není nikde uveden tento důvod zvoleného postupu výstavby, který je však 
pro kci naprosto zásadní a zdůvodňuje tak pro zhotovitele velmi komplikovaný postup výstavby. 
Druhým nedostatkem je, že v rámci řešení postupu výstavby nejsou stanoveny napětí v lanových 
závěsech při jejich osazení (aktivaci). Stačil by alespoň textový komentář, jak síly stanovit. 
Diplomová práce se od skutečného projektu odlišuje zejména v době vybetonování komor 
ocelového pylonu, kdy ve skutečnosti betonáž proběhla až po zavěšení NK a to pouze betonem 
C30/37, kdežto v diplomové práci již před zavěšením mostovky a navíc betonem C60/75. Bylo by 
vhodné srovnat výhody a nevýhody obou postupů. 
Na druhou stranu práce zejména v textové části obsahuje několik stručných ale správných úvah 
(např. hodnocení varianty 2 v kap. 3.3), případně konstatování o uvědomění si problému, ale jeho 
vědomém (v rozsahu DP samozřejmě oprávněném) zanedbání. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Dotaz ke spodní stavbě: jaká je funkce podélných vynášecích stěn krajních opěr situovaných pod 
páteřním nosníkem? 
 
Dotaz k nosné konstrukci: jak byste zjistil iniciační (kotevní) napětí jednotlivých závěsů, tj. na jaké 
napětí závěsy postupně aktivovat, abyste dosáhl požadovaného rovnovážného stavu? 
 
Dotaz k nosné konstrukci: proč jsou v plechu ve stojině ocelového kotevního přípravku v páteřním 
nosníku kruhové a oválné otvory? 
 

Závěr: 

Diplomant si zvolil ambiciózní konstrukci a měl snahu rozsahem práce pokrýt velmi široké spektrum 
problémů, což ho místy odvedlo od základních úloh. Náročnost zvoleného tématu, velký zpracovaný 
rozsah a pečlivost, však převažují nad uvedenými nedostatky a práce je na velmi vysoké úrovni. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 24.1.2022                         Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


