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Název práce: Lávka pro pěší 

Autor práce:  Bc. Radim Bílek 

Oponent práce: Ing. Michal Štrba, Ph.D. 

Popis práce: 

Student Bc. Radim Bílek řešil ve své diplomové práci návrh a posouzení nosné konstrukce lávky 

pro pěší o třech polích s celkovým rozpětím 87 m. Lávka má dolní mostovku a dva hlavní 

nosníky. Mostovka je řešena jako prvková, s ocelovými příčníky a podélníky. 

 

Student nosnou konstrukci lávky v počáteční fázi řešil ve třech variantách, kde varianta A má 

spojité příhradové hlavní nosníky, varianta B je tvořena třemi samostatnými prostými 

příhradovými nosníky kosoúhlé soustavy s proměnnou výškou a varianta C je opět ze třech 

samostatných prostých polí, přičemž u krajních kratších polí jsou plnostěnné hlavní nosníky 

a pole střední je tvořeno tuhými oblouky propojenými závěsy s netuhými trámy. 

 

Na základě porovnání byla pro detailnější zpracování vybrána varianta A, pro kterou student 

doplnil podrobnější statický výpočet a detaily ve výkresové dokumentaci.  

 

Diplomová práce obsahuje popis, statické výpočty a vyhodnocení předběžných variant, dále 

technickou zprávu, rozšířený statický výpočet vybrané varianty a výkresovou dokumentaci, jež 

obsahuje dispoziční výkresy všech tří variant a jeden výkres vybraných detailů vybrané varianty. 

 

Pro statický výpočet student využil software RFEM, pro výkresy software AutoCAD. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Předložená diplomová práce zohledňuje normativní předpisy z oboru navrhování a posuzování 

ocelových konstrukcí, resp. mostů, její úroveň je v části výpočtové i výkresové velmi dobrá. 

Z hlediska formální úpravy je taktéž práce velmi zdařilá a splňuje veškeré požadavky zadání. 

Připomínky a dotazy k práci: 

• Ve variantě C je uvedeno, že se z konstrukčního hlediska jedná o Langrův nosník. Dle mého 

názoru se o tento typ konstrukce nejedná a prosím tedy diplomanta, aby v rámci obhajoby 

vyjmenoval/vysvětlil, jaké existují u obloukových mostů principiální možnosti kombinací 

poměrů tuhostí trámů a oblouku i s ohledem na jejich případné modelování. 

• U konstrukcí lávek je velmi důležitý posudek chování při dynamickém namáhání – řeší se 

vlastní frekvence konstrukce a její kmitání. Byla u předběžných variant, nebo alespoň 

u výsledné varianty tato problematika řešena? Jaký je princip řešení (stačí zjednodušeně) a 

jaká jsou kritéria, u kterých se dynamické účinky mohou zanedbat? 

• U výpočtu vzpěrné délky horního pásu příhradové soustavy student použil princip tuhosti 

polorámu, a to jednak podle platné normy ČSN EN 1993-2, ale také dle starší normy ČSN 

731401. V čem se oba postupy liší a který případně vede k hospodárnějšímu či naopak 

konzervativnějšímu návrhu? 

• V souvislosti s předchozí otázkou mám ještě dotaz, zda byla pro porovnání i v rámci 3D 

modelu (např. skrze stabilitní kombinace) stanovena vzpěrná délka tlačených pásů přímo 

softwarem RFEM? Pokud ano, jak moc se liší od hodnot stanovených výpočtem pomocí 

polorámu? 

• U tupých svarů jsou na výkresech použity číselné hodnoty. Jaký mají význam? Mají být 

součástí označení těchto svarů? U koutových svarů naopak chybí u zakreslení doplňující 

značka účinné tloušťky svaru „a“, např. „a5“ namísto pouhé hodnoty „5“. 

• Žádám studenta, aby v rámci obhajoby stručně popsal, jaký bude postup provádění 

svarových montážních spojů, např. toho z detailu „D“ na výkrese F04. Jaký význam mají 

doplňující značky u těchto svarů? 

Závěr: 

Diplomová práce je vypracována přehledně a splňuje veškeré požadavky na ni kladené. Proto 

navrhuji, i přes výše uvedené spíše formální připomínky a dotazy, hodnocení: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  25. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


