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Název práce: Lávka pro pěší 

Autor práce:  Bc. Jan Londa 

Oponent práce: Ing. Jan Barnat, Ph.D. 

Popis práce: 

V diplomové práce je řešen návrh ocelové lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu 

v Olomouci. Konstrukce lávky je navržena ve dvou variantách. V obou variantách je využito 

dvojice skloněných oblouků, na které je zavěšena mostovka. Varianty se liší uspořádáním a 

geometrií oblouku. Rozpětí lávky je 52 m. Hlavní materiál je ocel S355. Pro obě varianty byl 

zpracován výpočtový model a statický výpočet pomocí výpočtového programu. Vítězná varianta 

je rozpracována podrobně s výkresovou dokumentací. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce je zpracována na dobré úrovni. Diplomant věnoval velkou část úsilí do tvorby 

výpočtového modelu obou variant. Statický výpočet je zpracován kvalitně, nicméně identifikace 

některých vstupních parametrů výpočtu je z doložené dokumentaci obtížná. Výkresová 

dokumentace obsahuje dispoziční výkresy obou variant a některé výkresy detailů, které se 

vztahují zejména k ocelové konstrukci oblouků, zavěšení mostovky a kotvení. Postrádám 

vykreslení detailů a prvků mostovky.   
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Připomínky a dotazy k práci: 

1. Výsledná zpracovaná konstrukce lávky se drobně liší od varianty A, která byla 

z porovnání variant vyhodnocena jako výhodnější. Hlavním rozdílem je přidání prvku 

nazvaného „vzpěra mostovka-oblouk“. Dále jiná tloušťka betonové mostovky apod. 

Vysvětlete, co vedlo k změně původního návrhu. 

2. Ve statickém výpočtu na str. 24 je posouzen průřez hlavního nosného oblouku. 

Z výpočtu není zřejmé, v jakém místě oblouku se tento kritický průřez nachází. Dále 

uveďte, jak byly pro tento prvek stanoveny vzpěrné délky. 

3. Podle statického výpočtu je většina hlavních nosných prvků na MSÚ jen velmi málo 

využita v rozmezí 0,1-0,4. Návrh se z tohoto pohledu zdá příliš nehospodárný. Uveďte 

důvody, proč nebyly prvky z hlediska využití na MSÚ lépe optimalizovány. 

4. Použití jednoho šroubu M12 4.6 pro připojení nejvíce namáhané diagonály 

mostovkového ztužidla není příliš vhodné. Byť tento spoj na mezní stav únosnosti 

vyhovuje, není dostatečně robustní vzhledem k ostatním navrženým prvkům.  

5. Vysvětlete důvod návrhu středového plechu tl. 65 mm v čepovém spoji táhla 

s mostovkou. V tomto přípoji bylo vhodné doplnit výztuhy hlavního nosníku mostovky, 

které by bránily lokálním poruchám či ztrátám stability. 

6. Jednotlivá táhla průměru 65 mm jsou opět využita pouze na 11%, zdá se to být 

nehospodárné. 

7. Nebylo možno navrhnout v ukotvení oblouku čep s menším počtem střihových rovin? 

Jak byla navržena tloušťka patního plechu v kotvení oblouku? 

8. V technické zprávě je uvedeno, že mostovku tvoří betonová deska s ocelovým plechem 

tl. 2 mm, který plní funkci ztracené bednění. Byl tento plech nějak posuzován? Tloušťka 

plechu je příliš malá a navržené řešení nepříliš vhodné.  

9. Upřesněte postup a provedení montáže. Je uvedeno, že horní část oblouku se osadí 

jeřábem. Jak je toto přesněji myšleno? Byly zvažovány i jiné možné postupy montáže? 

 

 

Závěr: 

Celkově lze hodnotit práci jako zdařilou, nicméně některé detaily a dimenze prvků a spojů a 

navržená konstrukční řešení nejsou řešeny s odpovídající pečlivostí. Navrhuji klasifikační 

stupeň C/2 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  17. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


