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Student Jan Mazáč ve své bakalářské práci zpracoval návrh konstrukce a její posouzení – 
most na silnici I/20 přes Žďárský potok v Protivíně. Student zpracoval návrh konstrukce 
ve třech alternativách. První dvě alternativy řeší konstrukci mostu jako plnou předpjatou 
betonovou desku a liší se variantním tvarem příčného řezu při okrajích desky. Třetí varianta je 
tvořena vylehčenou deskou z předpjatých nosníků T93 s horní spřaženou monolitickou 
deskou.  Student dále zpracoval v souladu se znalostmi nabytými v bakalářském studiu 
alternativu první, tedy předpjatou betonovou desku. 

Student provedl analýzu pravděpodobně na deskovém modelu pomocí programového 
systému SCIA.  Ve statickém výpočtu je kopie výsledků – momentů mx, my a mxy. To jediné 
dokumentuje výpočet pomocí deskového modelu a současně vzbuzuje pochybnost, zda pro 
dimenzování desky byly vzaty v úvahu momenty dimenzační, nebo jenom momenty základní. 
Taky nelze rozpoznat, zda největší namáhání vzniká při okraji, nebo uprostřed desky. Zcela 
chybí alespoň jednoduché ověření vybraného zatěžovacího stavu metodou spolupůsobící 
šířky. Student navrhnul předpínací výztuž, krátkodobé ztráty nechal spočítat programem, 
dlouhodobé odhadnul. Ověřil napětí a prokázal mezní stav únosnosti  a také mezní stav 
použitelnosti – průhyb a trhliny.  

Práce je doplněna výkresy v prostředí CAD. Student zpracoval dispoziční výkresy, výkres 
předpínací výztuže a schéma betonářské výztuže.  Ve výkresech postrádám rozlišení hran 
v pohledu a v řezu patřičnými tloušťkami, podobně výztuž se kreslí velmi silně, statický 
výpočet je bez náležitých schémat a obrázků a není proto dostatečně čitelný. Formální 
grafická úroveň je nevhodně upřednostněna nad obsahem. 

Práce splňuje základní nároky a zadání. 

Otázky:  

1. Jak se liší momenty základní, hlavní a dimenzační,  a jak bylo uváženo kroucení desky, 
když ve statickém výpočtu jsou uvedeny momenty základní? 

2. Popište, jak by se dobetonovala kotevní oblast podle řešení ve výkrese č.4. 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C 
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