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Studentka Lucie Sedlářová měla za úkol z předběžného návrhu možných typů mostních 
konstrukcí preferovat konstrukci o jednom poli tvořenou visutým předpjatým pásem. Práce 
měla být zaměřena především na návrh betonové nosné konstrukce mostu vybraného typu bez 
uvažování fázované výstavby. 

Nejprve byly navrženy tři varianty přemostění za použití předpjaté desky zavěšené na dva 
ocelové oblouky o jednom poli, předpjaté desky probíhající spojitě přes tři pole a předpjatého 
visutého betonového pásu o jednom poli. Pro podrobnější zpracování byla vybrána poslední 
varianta, která byla řešena jako 2D prutový model doplněný o 2D deskový model, obojí v 
programu SCIA. Na tuto variantu byl proveden výpočet zatížení a kombinací, dále návrh 
předpínacích sil v  kabelech, posouzení mezních stavů únosnosti (ohyb s normálovou silou) a 
mezních stavů použitelnosti (omezení napětí a trhlin) a návrh příčného. K předložené 
bakalářské práci mám k jejím jednotlivým částem následující připomínky: 

1. Statický výpočet a textová část: Pro zatížení davem lidí LM4 regulační součinitel dle 

EC není. Pro výpočtovou pevnost betonu v tlaku se používá součinitel αcc=0,85, který oproti 
pozemním stavbám snižuje hodnotu pevnosti o 15%. V mezním stavu únosnosti na straně 40 
není v napětí zohledněno předpětí. Na obrázku na straně 44 statického výpočtu nesahá plocha 
tlačeného betonu v mezním stavu únosnosti po neutrálnou osu a do otvoru v příčném řezu při 
použití zjednodušeného výpočtového diagramu betonu. Dále zde chybí přírůstek od kabelů 
volného předpětí. 

2. Výkresová dokumentace: Na složky výkresů je vhodné vylepit jejich seznam. Výkres 
betonářské výztuže je pouze schematický. 

Studentka by mohla v rozpravě nad bakalářskou prací odpovědět na následující otázky: 

1. Ve kterém čase bude mít visutý pás vaše uvažované vzepětí a ověřovala jste jeho 
hodnotu? 

2. Jak ovlivní visutý pás reologické změny betonu (dotvarování a smršťování)? 

Předložená bakalářská práce je svým předmětem a předloženým rozsahem v souladu s 
rozsahem požadovaným v zadání. I přes řadu překlepů a drobné nedostatky ve statickém 
výpočtu je práce přehledná a svědčí o dobré orientaci v zadané problematice. 
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