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Student Vojtech Barta mel ve sve praci "Deskory most pres reku LuZnici" za Ukol navrhnout most 

na silnici II1148 pred obci Klec v Jihoceskem kraji misto stavajiciho mostniho objektu. Ve sve praci se 

mel zament predevsim na navrh betonove monoliticke deskove konstrukce metodou meznich staw. 

Student mel informace 0 smerovem i ryskovem reseni puvodnim navrhu z mostm'ho listu. Oproti 

soucasne situaci mohl zvetSit rozpeti a popr. upravit niveletu. Most byl uvaiovan kolmy. Pro zadany 

Ukol vypracoval textovou cast, studie navrhu, staticky- vYPocet, prehledne a podrobne rykresy a 

vizualizaci. 

Nejdnve byly navrzeny 3 studie momeho reseni: spraiena konstrukce typu beton-beton z nosnikU 

IST nebo nosnikU TR93 a predpjata deska, ktera byla vybrana pro dalsi zpracovaru. Monoliticky 
provedena deska pnblime obdelm'koveho prurezu s rozpetim 19,00 m, 0 srrce 8,60 m a rysce 

v prumeru asi 0,80 m ulozena na elastomerova loziska 0 osove vzdalenosti 1,65 m rna dye timi opery, 

ktere jsou zalozene na pilotach. Pro vybrany navrh zpracoval student vsechny pfilohy ve smyslu 

zadaru. 

Ve statickem vYPoctu byla resena deska jako izotropni v podelnem i pficnem smeru. Pro ryslednou 

variantu byl proveden posudek pro mezni stavy Unosnosti (ohyb, smyk a kotevni oblast) a 

pOuZitelnosti (omezeni napeti, omezeni trhlin; rypocet prUhybu nebyl proveden). Po formalni strance 

vYPocet se blizi bemym zvyklostem. Navrh spodni stavby byl podle zadaru proveden konstrukcne bez 

vYPoctu. 

Vykresova dokumentace srym rozsahem odpovida pozadavkUm zadaru. Jsou v ni· vsak nektere 

drobne obsahove nedostatky uvedene v posudku oponenta. Textova cast (technicka zprava) srym 

rozsahem a obsahem splnuje podminky zadani. 

Student ke zpracovavaru bakalarske prace pnstupoval zodpovedne, vetSi cast prace vsak zpracoval 

ke konci stanoveneho obdobi. V ramci techto konzultaci byl student upozomovan na nektere dilci 

nepresnosti. I pres nektere drobne nedostatky lze konstatovat, ze zadany Ukol byl splnen ve 

vymezenem case prakticky v plnem rozsahu. Celkove lze bakalarskou praci z hlediska hloubky 

zpracovaru probIemu a pfistupu studenta hodnotit jako velmi dobrou. 
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