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Student Martin Hlava měl za úkol z předběžného návrhu možných typů mostních 
konstrukcí preferovat konstrukci o jednom poli podporovanou kabely. Práce měla být 
zaměřena především na návrh betonové nosné konstrukce mostu vybraného typu bez 
uvažování fázované výstavby. Dimenzování mělo být provedeno podle EN. 

Nejprve byly navrženy tři varianty přemostění za použití předpjatého parapetního nosníku 
proměnného průřezu vynášeného externími kabely, předpjatého betonového pásu 
podporovaného ocelovým obloukem a samokotvené zavěšené konstrukce s předpjatou 
betonovou mostovkou. Pro podrobnější zpracování byla vybrána první varianta, která byla 
řešena jako 3D prutový model v programu SCIA. Na tuto variantu byl proveden výpočet 
zatížení a kombinací, dále návrh předpínacích sil v externích kabelech za podmínky nulového 
průhybu v místě ocelových stojek pro čas předepnutí, posouzení mezních stavů únosnosti 
(ohyb s normálovou silou a smyk) a mezních stavů použitelnosti (omezení napětí a trhlin). 
K předložené bakalářské práci mám k jejím jednotlivým částem následující připomínky: 

1. Statický výpočet a textová část: V textové části by bylo vhodné lépe popsat metodu 
pro výpočet předpínacích sil v externích kabelech a hlavně v mostovce. Statický výpočet je 
hůře čitelný, a v některých částech nesedí s obsahem. U výpočtu předpínacích sil v kabelech 
chybí ověření podmínky nulového průhybu v místě ocelových stojek Ve stálém zatížení není 
uvažována tíha zábradlí. U zatížení chodci je termín zatěžovací délka vyložen jako rozpětí. 
V mezním stavu únosnosti není počítáno s kabely v mostovce a není jasné, jestli jsou 
soudržné nebo nesoudržné. 

2. Výkresová dokumentace: Ve výkresu číslo 9 by bylo vhodné lépe rozkreslit a 
navrhnout výztuž v příčném řezu. 

Student by mohl v rozpravě nad bakalářskou prací odpovědět na následující otázky: 

1. Jak budete na mostě řešit odvodnění při podélném sklonu 0% a příčném sklonu 2% od 
osy mostu směrem k zábradlí? 

2. Jak se projeví půdorysné vedení externích kabelů na konstrukci a proč nebyly kabely 
domodelovány se skutečnou geometrií? 

Předložená bakalářská práce je svým předmětem a předloženým rozsahem v souladu s 
rozsahem požadovaným v zadání. 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 
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