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Predlozena diplomova prace se zabY"va navrhem predpjateho mostu na R1 u Nitry. Pro 

navrh mostni konstrukce byly k dispozici zakladni udaje stavajiciho mostu a prehledny vykres 

mostu. CHern prace bylo vypracovaru dvou az tft variant reseni noveho premosteni vcetne 

zohledneni vlivu vYstavby mostu najeho navrh. 

Diplomantka vypracovala navrh noveho premosteni ve 3 variantach: 

1. 	 TrikomorovY betonovY nosm'k s promennou vYskou 

2. 	 Dvajednokomorove betonove nosniky s promenou vYskou 

3. JednokomorovY nosnik s ocelovou komorou sprazenou s betonovou deskou 

Dale byla podrobneji vypracovana varianta Cislo jedna. Vlastni model konstrukce byl 

vytvoren v softwaru Midas Civil. V modelu i nasledne v posudku byl zohlednen postup 

vYstavby letmou betonazi vcetne zohledneni dotvarovani a smrst'ovani v prubehu vystavby i 

provozu mostu. 

K diplomove praci mam nasiedujici poznarnky a namety k diskuzi: 

1. 	 Chybi alespoii kratSi zhodnoceni jednotlivYch variant a oduvodneni vyberu reseni. 

2. 	 V textove casti je nekolik faktickych chyb, ktere jSOtl v rozporu se zbytkem 

dokumentace (chybi zcela podpera P5, pouziti licnich prefabrikatu). Nekolikr<it je 

zmineno, ze byla venovana pozomost navrhu receptury C45/55, v dokumentaci 

obsazena neni. 

3. 	 Staticky vypocet je velmi neprehledny aCini ho tak velmi spatne kontro ~ovatelnym. 

Chybi popisy obrazku a tabulek, castecne cislovani stranek. Chybi vykresleni 

napeti pro homi i spodni vlakna pro vsechny kombinace. 

4. 	 Cela Pfiloha statickeho vYpoctu je bez jakehokoliv komenilie a navaznosti na 

samotny Staticky posudek. Neni mozne dohledat sestaveni jednotlivYch kombinaci 

ani prvky, na kterychje posudek provaden. 

5. 	 Komplikovany pftcny rez tfikomory by bylo vhodne overit na deskostenovem 

modelu, aby bylo prokazano pouzite zanedbaru smykoveho ochabnuti. 

6. 	 Ve vykresove casti je zpracovan pouze jeden vykres betonarske vyztuze 

nad podporou, kde vsak chybi zakresleni pricniku, ktery neni zpracovan ani ve 

statickem vYpoctu. 

7. 	 V praxi by bylo nutne zohlednit odlisnosti mezi normami CSN a STN, podle 

kterych se projektuje na Slovensku. Dale by bylo nutne pouzit hodnoty pro zatizeni 

vetrem a teplotou pro Nitru a ne pro Bmo. 

8. 	 Vysvetlete, proc vznika nad podporou extremni podelny moment od smrst'ovani 

(Staticky vypocet str. 66). 



9. 	 Vysvetlete, proc jsou pouzity na podpere PI dye vsesmema a dye jednosmema 

loziska. 

10. Objasnete princip vystavby na vahadle s letmou betonazi lamel. laky je princip 

posouzeni stability vahadla? 

V praci se diplomantka predevsim zamerila na tvorbu samotneho velmi komplikovaneho a 

rozsahleho vYpocetniho modelu. Staticky vypocet vsak nepodava verohodny obraz 

o konstrukci aje velmi neprehlednY. 

Zmiiiovane pripominky vypl)'vaji z nezkusenosti diplomantky a podceneni rozsahlosti 

resene konstrukce, avsak nesnifuji tak celkovou Uroveii diplomove prace. 
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