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Student Tomáš Páteček ve své bakalářské práci zpracoval návrh a posouzení mostu na 

silnici I/39 přes říčku Polečnici. Student zpracoval návrh konstrukce ve třech studiích. První 

studie řeší konstrukci mostu dodatečně předpjatým dvoutrámem  z monolitického betonu. 

Druhá studie uvažuje předem předpjaté prefabrikované nosníky VSTI s horní spřaženou 

monolitickou deskou.  Třetí uvažuje předpjatý deskový trám. Student dále zpracoval 

v souladu se znalostmi nabytými v bakalářském studijním programu alternativu první. 

Student provedl analýzu na deskovém izotropním modelu s výztužnými žebry pomocí 

programového systému SCIA Engineer.  Ve statickém výpočtu nejsou doloženy získané 

vnitřní síly na statickém modelu, např. kopiemi  výsledků. Výsledky na modelu jsou uvedeny 

pouze tabulkovými výpisy, což znemožňuje kontrolu.  Postrádám alespoň jednoduché ověření 

vybraného zatěžovacího stavu např. ručním výpočtem na prostém nosníku. Student dále 

navrhnul přehledně a podrobně předpínací výztuž, spočetl krátkodobé ztráty (kromě tření 

a pokluzu, které převzal pravděpodobně z programu), dále určil ztráty dlouhodobé, vše velmi 

podrobně. Ověřil napětí a prokázal mezní stav únosnosti v podélném a příčném směru, ověřil 

kroucení trámů. Ověřil také mezní stav použitelnosti – průhyb a trhliny v podélném směru.  

Práce je doplněna výkresy v prostředí CAD. Student zpracoval dispoziční výkresy, výkres 

předpínací výztuže a výkres betonářské výztuže.  Ve výkresu předpínací výztuže nedodržoval 

zásady pro sílu čar.  Distanční mřížky mají nereálně dlouhou konzolu (délka cca 390 mm při 

profilu R10). Stavebně-mechanické značky prosté podpory do výkresů výztuže nepatří. 

Celkově oceňuji podrobné a úplné zpracování zadaného tématu. 

Otázky:  

1. Jaké je určení vodících mřížek a čím jsou zatíženy? 

2. Mohou se kabely podle potřeby směrem do středu nosníku sbíhat, nebo musí být jejich 

průmět v půdorysu přímkový?  
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