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pro NSP SI, GK, ME 
 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Návrh ocelobetonové obloukové lávky přes řeku Svratku 

Autor práce:  Bc. Veronika Vraňanová  
Oponent práce: Ing. David Marván 

Popis práce: 

Diplomantka Bc. Veronika Vraňanová měla za úkol provést návrh ocelobetonové nosné 
konstrukce lávky zajišťující přístup do obchodního centra přes řeku Svratku v městské části 
Brno-jih. Přes lávku je převáděna komunikace pro pěší a cyklisty šířky 4,5 m a je uvažováno 
s přejezdem vozidel HZS. Stavební výška konstrukce je limitována dodržením požadavků 
na průtočný profil řeky Svratky v místě lávky. Základním úkolem byl návrh nosné konstrukce  
o jednom poli s rozpětím 52,5 m. Nosnou konstrukci má tvořit dvojice trámů zavěšených 
na skloněných obloucích vynášejících ocelobetonovou mostovku.  

 

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.: 

Předložená diplomová práce splňuje zadání a obsahuje všechny předepsané přílohy. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Po prostudování práce mám tyto připomínky a dotazy k jednotlivým přílohám: 
Technická zpráva 

1) Jaká je stavební výška? V Tz je uváděno 0,64 m, ve výkresech je kóta 0,56 m? 

2) Vysvětlete pojem „výška nosné konstrukce“ – v TZ uvedeno 0,57 m. 
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3) Uvádíte, že je založení nového mostu ve stejné poloze jako stávající most. Jak je 
stávající most založen? A co to může mít za následky pro návrh založení nového mostu? 

4) Úhel naklonění oblouků je dle výkresů 10g (v TZ uvedeno 8,1g). 

5) U popisu ložisek 2A je uvedeno, že jsou posuvná ve svislém směru – co je tím myšleno? 
6) Ložiska jsou umístěna „do kříže“. Ložisko pevné a ložisko podélně posuvné by mělo být 

ve stejné ose. 

7) Uvádíte, že na mostě není cizí zařízení – co jsou tedy vykreslené chráničky? 
8) Konstrukce se pro výrobu zařazují do tříd provedení dle ČSN EN 1090-2. Jaká třída by 

byla zvolena v případě této lávky? 

Statický výpočet 
1) Jaké médium je vedeno v chráničkách IS? V zatížení není hmotnost tohoto média 

zahrnuta. 
2) Proč je tíha izolace a zábradlí zadávána na průřez příčníků a ne na 2D makro ŽB desky? 
3) Chybí posouzení koncového příčníku pro stav při přizvednutí NK na lisech při výměně 

ložisek – nejsou pro tyto účely ani navrženy příčné výztuhy na koncovém příčníku. 
4) Krční svary obecně jsou posouzeny chybně. τII je stanoveno správně, ale namáhání od 

ohybového momentu je uvažováno nesprávně (vzniká z něj pouze σII). Dále nelze brát 
pro posouzení maxima vnitřních sil z různých řezů.  

5) Str. 51 – jsou zde uvedeny tři různé průhyby – který je tedy ten konečný? 
6) Součinitel vzpěru při posouzení příčlí oblouku vychází podezřele nízký.  
7) Posouzení svaru na str. 76. není zcela korektní. Svar bude namáhán spíše silami na 

trámu (HP trámu bude v tomto místě vyříznuta). Osová síla v táhle bude přenesena 
přípoji styčníkového plechu táhla ke stěnám hlavního nosníku. 

8) U požadavků na ložiska jsou nesrovnalosti ve vodorovných silách působících na ložiska. 
Požadavky na pevné ložisko nekorespondují s požadavky na příčně a podélně posuvné 
ložisko. 

9) Kap. 9.3., str. 81 – u podélně posuvného ložiska chybí uvést nutný podélný posun 
ložiska. 

10) Str. 82 – tabulka nastavení ložisek – se zvyšující se teplotou se chybně zvětšuje 
nastavení šířky spáry v MZ.   

Půdorys 
1) Popis jednotlivých průřezů (dimenzí) je značně nepřehledný (platí i pro ostatní přílohy).  

Podélný řez 
1) Jak bude řešena dilatace zábradlí v místě MZ? 
2) Základová spára je zbytečně nízko – zbytečně se tím zvyšují náklady na stavbu. 
3) Schéma nadvýšení se kreslí od spojnice koncových bodů. 

Příčný řez v poli a nad podporou 
1) Chybí příčná výztuha v místě lisů pro přizvednutí NK. 

Detaily 
1) Proč je průřez oblouku v patě v místě největšího namáhání zeslaben? 
2) Přesazení DP oblouku není s ohledem na napojení táhel vhodné – lepší by byla vložená 

dolní pásnice oblouku mezi stěny oblouku. 
3) Koutový svar a=4 pro připojení plechů tl 30 a 22 mm je nedostatečný. 
4) Jak bude vypadat MZ v místě mezi závěrnou zídkou a čelem trámu. 
5) Jak bude k nosné OK připevněno ložisko? 
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Závěr: 

Diplomant ve své práci předvedl dobré znalosti problematiky a zpracoval diplomovou práci na 
dobré úrovni. 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  21. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


