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Diplomová práce řeší dálniční most přes široké údolí. Podkladem pro práci byla celková situace 

přemostění, podélný profil, šířkové uspořádání převáděné komunikace a geologický průzkum 

zájmového území. 

Úkolem práce bylo navrhnout dvě až tři varianty řešení, zhodnotit je a dále rozpracovat vybranou 

variantu. Diplomant předkládá tyto varianty řešení: 

varianta A - komorová konstrukce společná pro oba jízdní pásy dálnice  

varianta B - dvoutrámová konstrukce 

varianta C - komorová konstrukce 

Po zhodnocení variant z hlediska provádění, úpravy geometrie podle způsobu výstavby a dopadů na 

spodní stavbu je podrobně rozpracována varianta A.  
  

Jedná se o jednotrámovou komorovou konstrukci s vyloženými konzolami, která převádí oba jízdní 

pásu dálnice o 8-mi polích. Rozpětí jednotlivých polí je 48 + 6x 60 + 48m. Postup zhotovení 

mostovky je navržen metodou vysouvání po jednotlivých lamelách, které se zhotoví ve výrobně 

v předpolí mostu za opěrou 1.  

Veškeré předložené výkresy jsou zpracovány digitálně v prostředí AutoCAD. Předloženy byly 

zjednodušené přehledné výkresy variantních řešení. K vybrané variantě byly zpracovány přehledné 

výkresy mostu, výkres postupu výstavby, výkresy předpínací výztuže a vzorové výkresy betonářské 

výztuže uprostřed pole a nadpodporového příčníku. Dále je přiloženo několik obrázků vizualizace 

mostu. Grafická úroveň diplomové práce je vysoká. 

Pro posouzení konstrukce bylo v programu Scia Engineer 16 vytvořeno několik výpočtových 

modelů – pro globální analýzu zatížení byl vytvořen prutový 3D model, pro časově závislou analýzu 

prutový 2D model, pro posouzení příčného směru byl vytvořen deskostěnový model v rozsahu 

jednoho mostního pole. 

Statický výpočet se podrobně zabývá posouzením konstrukce v jednotlivých fázích výstavby a 

posouzením v době životnosti konstrukce v podélném a příčném směru. 
 

K diplomové práci mám tyto drobné připomínky: 
 

1. Rozteč ložisek na vnitřních podpěrách i na krajních opěrách je pouze 3,0m. Vzhledem k délce 

a šířce konstrukce se rozteč ložisek jeví jako příliš malá. V úvodu výpočtu reakcí na ložiska 

diplomant uvádí, že se uvažuje „nejvíce namáhaný příčník“. Při posouzení reakcí je nutné 

prověřit nejen maximální přítlak, ale také, zda nedochází k nadzdvižení ložisek - zejména na 

krajních opěrách, kde vlastní tíha mostu způsobuje menší přítlak než na vnitřních pilířích. 

2. Zvětšení rozteče ložisek považuji za vhodné také z důvodu lepšího přenosu zatížení ze stěn 

komory do pilíře – bude mít vliv na návrh závěsné výztuže z předpínacích tyčí. 

3. Ve výpočtu nebylo uvažováno žádné vodorovné zatížení (vítr, brzdná příčná síla), bylo by 

vhodné zohlednit také účinky nerovnoměrného sednutí jednotlivých podpěr. Tato zatížení 

budou mít na namáhání konstrukce a na reakce nezanedbatelný vliv. 

4. U takto širokých konstrukcí bývá potřebné zajistit tlak v krajních částech horní desky. 

Z tohoto důvodu se umísťuje podélné předpětí do horní desky cca v oblasti, kde šikmé vzpěry 

podpírají horní desku. 
 

Uvedené připomínky jsou spíše formálního charakteru. Z rozsahu výkresových příloh a statického 

výpočtu je zřejmé, že předložená práce je zaměřená na analýzu mostovky, a to jak během výsunu, tak 

během životnosti. Návrh spodní stavby a založení nebyly předmětem diplomové práce.   
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