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Diplomová práce řeší převedení slovenské dálnice D1 přes Rychlostní komunikaci a přes 
hluboké údolí. S ohledem na místní podmínky bylo nutné navrhnout konstrukci celkové délky 
612 m. Pro určení optimálního řešení vypracoval diplomant tři alternativy přemostění. 
V první alternativě tvoří přemostění spojitý nosník dvoutrámového průřezu s rozpětími od 35 
do 45 m. V druhé alternativě tvoří konstrukci spojitý nosník komorového průřezu s rozpětími 
od 41,75 do 58,5 m. Ve třetí alternativě byla pro oba směry dálnice navržena jedna konstrukce 
stejných rozpětí. Konstrukci tvoří komorový nosník s velmi vyloženými konzolami 
podepíranými prefabrikovanými vzpěrami. 

Po dohodě s vedoucím práce rozpracoval diplomant druhou alternativu, která je velmi 
ekonomická a kterou lze poměrně jednoduše stavět postupně po polích s využitím výsuvné 
skruže. 

Konstrukci mostu tvoří spojitý nosník o jedenácti polích s rozpětími 41,75 + 9x58,50 + 
41,75 m. Nosná konstrukce komorového průřezu šířky 13,55 m a výšky 3,00 m je 
prostřednictvím hrncových ložisek uložena na štíhlých podpěrách výšky až 24,00 m. Podpěry 
jsou tvořeny dvěma sloupy, které jsou vzájemně spojeny příčnou stěnou.  

Most je stavěn nezávisle na terénu postupně po polích s převislou konzolou. Budovaný úsek 
je betonován do bednění podepřeném výsuvnou skruží, která je uložena na podpěře 
budovaného pole a která je zavěšena na konzole již vybetonovaného úseku. Konstrukce je 
postupně předpínána kabely vedenými ve stěnách komorvého nosníku a spojkovanými ve 
sparách mezi budovanými úseky. V každé spáře je spojkována jen jedna polovina kabelů. 

Těžiště diplomové práce spočívalo v návrhu a podrobné statické analýze postupně stavěné 
konstrukce. Ve statickém výpočtu diplomant zohlednil postupně se měnící statické působení 
konstrukce a redistribuci statických účinků vyvolaných vlivem dotvarování betonu. 

Výkresová dokumentace je zpracována v dostatečném rozsahu. 

Připomínky k návrhu, které jsem měl v průběhu zpracování diplomové práce, byly do práce 
zapracovány. Celkově hodnotím práci velmi kladně. Práce svědčí o velmi dobrých znalostech 
a pracovitosti kandidáta. 
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