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Název práce: Lávka přes Jihlavu v Třebíči 

Autor práce:  Lukáš Vavřička 

Oponent práce: Ing. Marek Velešík 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem lávky pro pěší a cyklisty přes vodní tok Jihlava. 

Na základě podkladů jsou vypracovány dvě varianty přemostění, z nichž první je tvořena 

konstrukcí rámovou a druhá konstrukcí zavěšenou. Druhá zmíněná varianta byla vybrána 

k podrobnějšímu zpracování. Student vytvořil tři výpočtové modely v softwaru SCIA Engineer 

pro analýzu nosné konstrukce. Výkresová dokumentace byla vytvořena v prostředí programu 

AutoCAD. Posouzení nosné konstrukce bylo provedeno ručními výpočty v programu Microsoft 

Excel. 

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: 

K předvedené práci lze uvést těchto několik připomínek: 

- V projektu není řešeno odvodnění nosné konstrukce. 

- V hlavním dokumentu je specifikován rozměr elastomerových ložisek, ale zcela chybí 

ověření sil působících na ložiska a přípustných deformací. Navíc u elastomerových 

ložisek je nutný minimální přítlak, aby spolehlivě fungovaly, což také není ověřeno. 

- Pro výpočet byla vzhledem k rozsahu práce uvažována řada zjednodušení. Například 

nebylo řešeno zatížení teplotou (rovnoměrnou ani nerovnoměrnou), dotvarování ani 

smršťování. Vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, jsou zjednodušení 

pochopitelná. 

- Alespoň pro kontrolu měl být proveden nelineární výpočet na hlavním výpočtovém 

modelu. Deformace pylonu mohou negativně ovlivnit namáhání v mostovce. 
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- U konstrukce pylonu by měl být ověřen vznik trhlin a v případě jejich vzniku by student 

mohl vyhodnotit jejich vliv na namáhání mostovky upravením průřezových 

charakteristik ve výpočtovém modelu. Opět by větší deformace pylonu mohla negativně 

ovlivnit namáhání mostovky. 

- Ačkoliv lze kladně hodnotit ruční výpočet ztrát, v dnešní době, kdy softwary přímo 

umožnují zadání ztrát v modelu, by bylo vhodné ruční výpočet používat spíše jako 

kontrolní. Navíc by v modelu byla zohledněna i proměnnost normálové síly po délce 

konstrukce od předpětí. 

- Posouzení závěsů by mělo být provedeno dle ČSN EN 1993-1-11: Navrhování ocelových 

tažených prvků. 

 

Student by v rámci obhajoby své bakalářské práce mohl zodpovědět následující dotazy: 

- V hlavním dokumentu je zmíněno, že konstrukce mostovky, bude předepnuta po 28 

dnech po vybetonování. Je možné konstrukci předepnout dříve? Uveďte graf vývoje 

nárůstu pevnosti betonu a zdůvodněte proč, je konstrukce předepnuta až po 28 dnech 

po vybetonování. 

- Z čeho vychází statické schéma na str. 55 Statického výpočtu, pro určení efektivní šířky 

trámu? Proč byla pro posouzení ohybového namáhání mostovky v podélném směru 

stanovována efektivní šířka. Proč je v modelu pro příčný směr použita jiná efektivní šířka 

(dle kapitoly 6.3 Hlavního dokumentu 1,0 m) než efektivní šířka stanovená ve Statickém 

výpočtu v kapitole 7.3.3? 

- Proč nebyl vytvořen pouze jeden prutový výpočtový model, kde by byl současně 

analyzován vliv větru na pylon i globální působení konstrukce? 

- Proč nebyla posouzena z hlediska omezení napětí kvazistálá kombinace v čase t0? 

Závěr: 

Z rozsahu a kvality zpracované práce lze konstatovat, že student splnil zadání bakalářské práce. 

Projevil dostatečnou znalost poměrně složité problematiky a kladně lze taktéž hodnotit 

předloženou vizualizaci vytvořenou v softwaru Lumion. Uvedené nedostatky výrazně nesnižují 

kvalitu předložené práce a vyplívají z nedostatku projekčních zkušeností a složitosti řešené 

problematiky. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


