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    Diplomantka ve své práci řešila celkovou přestavbu stávajícího mostu přes Vsetínskou 
Bečvu a cyklostezku v lokalitě Ústí u Vsetína. Má se jednat o celkovou přestavbu stávajícího 
nevyhovujícího železobetonového mostu objektem novým. 

    Cílem diplomové práce bylo nejprve pojednat tři alternativní návrhy přemostění 
(zejména stran nosné konstrukce), a poté tu nejvhodnější variantu propracovat podrobněji, a 
to jak výkresově, tak podrobností statického výpočtu, průvodní zprávy, vizualizace apod.  

    Variantně jsou tedy zhodnoceny 3 typy nosné konstrukce, a to lichoběžníková 
plnostěnná deska, dvoutrámová konstrukce a páteřní nosník s vyloženými konzolami 
(jednotrám). Všechny varianty jsou železobetonové, dodatečně předpjaté, jedná se o spojitý 
nosník (případně vzpěradlový rám) o třech polích, vnitřní pilíře členěné (2 sloupy či sólo 
sloup u jednotrámu), souměrná dilatace směrem od středu mostu ke krajním opěrám-zde 
klasická ložiska a mostní závěry. Svršek-monolitické římsy, živičná vozovka, ocelové mostní 
zábradlí, mostní odvodňovače. 

    Jednotlivé části práce působí vyváženě v pojetí 3 varianty + jedna podrobněji 
zpracovaná. Statické výpočty jsou velmi přehledné, podrobné a dobře kontrolovatelné, 
jednotlivé výstupy jsou podpořeny grafickými schématy. Všechny tři varianty mají poměrně 
„stlačenou“ konstrukční výšku, proto bylo nutné napínat kabely ve dvou stadiích, tedy jen 
NK, pak NK+stálé zatížení. Není to zrovna obvyklý postup, zejména zhotovení obrusné 
vrstvy se dělá projetím finišeru skrz most i předmostí. Vše je však podřízeno malé stavební 
výšce a rovnému podhledu z titulu převedení stoletých průtoků. Některé detaily byly 
zpracovány schematicky, zejména oceňuji vizualizaci kotevních sklípků, armovací výkresy i 
vedení kabelů jsou propracovány do podrobností výrobní dokumentace. Výkresy výztuže jsou 
přehledné, byla použita softwarová nadstavba pro automatizaci zhotovení armovacích plánů. 
Vizualizace výsledné varianty podtrhuje celkový dobrý dojem z této práce, a je i pro laika 
čitelná stran „osazení“ mostu do terénu. 

 Jako dotazy do diskuse při obhajobě práce doporučuji tato témata: 

- obecně probrat význam plnostěnných pilířů (stěn) obvyklých u mostů přes vodoteče 
v kontextu s členěnými (byť právě přes tuto řeku jsou postaveny 3 segmentové mosty 
z prefabrikátů DS-T se sólo sloupy s dobrou zkušeností po 35-ti letech provozu) 

- specifikaci betonu s ohledem na agresivitu prostředí, zejména s ohledem na 
karbonataci, střídání mrazových cyklů a zimní posyp vozovky, a dále konzistenci směsi 
s ohledem na technologii transportbetonu 

- skladbu vozovkových vrstev, značení dle současně platných předpisů, doporučené 
tloušťky vozovkových vrstev, dilema zda vozovku dvou či třívrstvou…. 



- možné varianty pojetí dilatace konce mostu klasické mostní závěry – ocelové čelisti 
s gumovým těsněním, podpovrchový závěr či integrální most (bez závěru a ložisek 
v tradičním klasickém klišé) 

Závěr-celkově lze zhodnotit práci jako pečlivou a kvalitní, úměrnou znalostem nabytým 
studiem, čemuž odpovídá i hodnocení z pohledu oponenta 
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