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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Silniční železobetonový most 

Autor práce: Jan Koumar 

Oponent práce: Ing. Josef Panáček 

Popis práce: 

V bakalářské práci se student zabývá návrhem železobetonového mostu o jednom poli na silnici 
II/449 s jednostranným chodníkem v obci Uničov přes řeku Oskavu s parametry danými zadáním 
bakalářské práce - i přes určité odlišnosti. Ze dvou studií na základě jejich zhodnocení byla pro 
podrobnější zpracování vybrána desková nosná konstrukce lichoběžníkového průřezu. Konstrukce 
byla staticky řešena pomocí programu SCIA Engineer (deskový model – podélný i příčný směr) 
s ověřením pomocí metody vzdorující šířky (prutový model - pro podélný směr); dimenzování bylo 
provedeno podle EN. Vlastní práce obsahuje textovou část, studie, výkresovou dokumentaci, 
statický výpočet a vizualizaci. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Textová část 

Textová část má průvodní charakter - zahrnuje popis technického řešení i rozhodujících postupů a 
výstupů ze statického řešení. Navrhovaný elastický mostní závěr s navrhovanou dilatací je 
nevhodný. Proč je beton desky zařazen do stupně vlivu prostředí XD3 a XF3? Zatížení od UDL má 
být v kN/m2 a ne v kN/m. Do modelu desky by bylo dobré zapracovat i převislý konec. Kapitola 7. 
Statické řešení nepopisuje některé části provedeného výpočtu – např. výstupy z dimenzování a 
řešení v příčném směru (mimo stručného popisu v závěru). Za vhodné považuji vysvětlit, proč 
hodnoty statických veličin jsou větší z programu než z řešení metodou vzdorující šířky.   
 

Statický výpočet 

Ve statickém výpočtu lze metodu vzdorující (spolupůsobící) šířky použít podle platné ČSN 73 6214, 
ale účinek zatížení na chodníku nelze přímo sčítat s účinkem dopravního zatížení – je nutno 
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uvažovat přesahy příslušných spolupůsobících šířek. Spolupůsobení zatížení v dalších pruzích se 
uvažuje vůči rozhodujícímu zatížení v pruhu 1. Zatěžovací pruh 1 lze umístit i k chodníku jako 
variantní řešení. Jak jsou ovlivněny hodnoty statických veličin v místech bodových podpor – bylo 
uplatněno zprůměrování na určitém úseku? V kapitole 2.7 v tabulce 9 nejsou uvedeny typy zatížení. 
Při výpočtu krytí není zohledněn vliv třmínku. Z výpočtu je hodnota momentu pro dolní povrch 
v příčném směru 731,15 kNm, ale při dimenzování se používá 457,01 kNm. Maximální vzdálenost 
výztuže má být omezena i podle ČSN 736214 hodnotou 200 mm (nestačí jen 2*h nebo 300 mm). 
Horní podélná výztuž profilu 8 mm je konstrukčně méně vhodná – lépe je volit větší profil. Návrh 
horní příčné výztuže na moment 2033,12 kNm neodpovídá zobrazení.  
Při výpočtu protlačení lze u mostů počítat i řez ve vzdálenosti od uložení rovnající se staticky účinné 
výšce. Výpočet s využitím reakce v podpoře vede ke zprůměrování po délce posuzovaného obvodu 
– lépe je uvažovat úseky pro maximální velikost posouvajících sil pro několik rozhodujících 
postavení proměnného zatížení. Při výpočtu v soustředěném tlaku není proveden průkaz únosnosti. 
Počet nutných spon je zaokrouhlen – má se počítat přesněji, např. 1000/230 se nerovná 5. Použitý 
profil spon 10 mm je na horní hraně použitelnosti z hlediska provádění.  
Velikost normálových napětí ve výztuži a v betonu od vlivu smršťování je velká. Při výpočtu pro 
omezení trhlin se uvažuje pro stanovení minimální plochy výztuže neoslabený průřez trhlinou. 
Průhyb se počítá pro zatížení dle pravidel pro častou kombinaci zatížení. Při vzniku situace, kdy je 
třeba provést nadvýšení dle doporučení ČSN 736214 (použitá hodnota 20 mm tomu neodpovídá), je 
třeba průhyb prokázat s limitou pouze pro proměnné zatížení v časté hodnotě. Navíc podle EN 
1992 je třeba prokázat průhyb pro kvazistálou kombinaci. 
 

Výkresová dokumentace 

V přehledných výkresech chybí popis pohyblivosti ložisek, popis úložných bloků, vyznačení všeho co 
hraničí s prostředím v řezu tlustou čarou, popis stupňů vlivu prostředí pro beton jednotlivých prvků 
mostu. Proč je navrženo schodiště na druhé straně, než je chodník? Jak má být vyřešen přístup 
chodců přes svodidlo na chodník, který je pouze na mostě mezi konci křídel? 
Ve výkresu betonářské výztuže není jasné, jak se zajistí poloha výztuže č. 7 a 8 pro nálitek. 
V příčném řezu A-A´nemá být popis pro výztuž č. 10 a 11. S ohledem na zajištění polohy horní 
výztuže je vhodné zvážit návrh distanční výztuže.  
 

Doporučené otázky pro obhajobu: 

1) Vysvětlete vzniklé rozdíly ve statických veličinách v desce mezi výpočtem metodou vzdorující 
šířky a výpočtem na PC z různých hledisek – např. z hlediska uložení, půdorysných rozměrů 
desky (délky a šířky) a tvaru příčného řezu. 

2) Jak se správně v metodě vzdorující šířky má uvažovat spolupůsobení zatížení působícího 
v dalších pruzích vůči rozhodujícímu zatížení v pruhu 1?  

3) Jak jsou ovlivněny hodnoty statických veličin v místech bodových podpor – jak je lze upravit? 
4) Vysvětlete, jak navrhnete výztuž v desce v oblasti nad ložiskem. 

Závěr: 

Student plně splnil požadavky dle zadání v plném rozsahu. S ohledem na výše uvedené připomínky, 
které nesnižují, ale přesto částečně ovlivňují kvalitu práce, lze celkově práci hodnotit jako velmi 
dobrou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 16. června 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


