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Úkolem diplomantky bylo vypracování přepočtu nosné ocelové konstrukce stávajícího
historického jednokolejného železničního přes řeku Moravu převádějícího drážní komunikaci
přes 5 polí. Součástí zadání je zpracování variantního návrhu nejdelšího pole o rozpětí 83,5 m
s využitím moderní obloukové konstrukce.

Autorka diplomové práce rozpracovala statický přepočet stávajícího stavu nosného
systému mostu, statický výpočet konstrukce pro variantní návrh, technickou zprávu a
výkresovou dokumentaci. Hlavní konstrukční prvky stávajícího mostu byly navrženy z oceli
11 378 odpovídající současnému materiálu S235. Popisná část diplomové práce zahrnuje 324
stran textu. Výkresová dokumentace zahrnuje 5 příloh.

Statické řešení konstrukce je zpracováno programovým systémem SCIA Engineer.
Práce má značný rozsah, je zpracována strukturo vaně a přehledně. Obsahuje podrobně
rozpracovaný popis dílčích úloh doplněný názornými schématy zatížení a konstrukčních
prvků. Výkresová dokumentace zahrnuje přehledný výkres mostního systému, 2 výkresy
stávajícího stavu a 2 výkresy variantního řešeni.

V rámci obhajoby považuji za účelné, aby autorka diplomové práce uvedla výklad
k následujícím poznámkám a připomínkám:

• Variantní návrh nejdelšího pole mostu využívá řešení s prvkovou mostovkou
v kombinaci s Langrovým trámem. Problémy vyplývající z tohoto uspořádání
jsou věcně shrnuty v kap. 9 předložené práce. Variantní řešení má mj. téměř
dvojnásobnou hmotnost proti stávající konstrukci. Jaká jiná příznivější řešení by
v uvedeném případě mohla být uvážena u variantního návrhu?

• Volbu průřezů některých prvků a souvisejících konstrukčních detailů variantního
řešení by bylo třeba uvážit s ohledem na důsledky z hlediska konstrukčního
řešení, příp. statického působení, např.:

Realizace detailu svarového přípoje táhla 080 mm k pásu průřezu trámu
Langrova nosníku tl. 25 mm (výkres č. 05) a obdobně přípoj táhla k nevyztužené
dolní pásnici komůrkového průřezu oblouku (Řez A-A, Řez B-B).

Volba tl. stěny trubky svislice, resp. diagonály zavětrování (3,6 mm, resp.
3,2 mm) a trubky průřezu brzdného ztužidla (3,2 mm) - viz výkres č. 05
s ohledem na odpovídající svarové přípoje, štíhlosti prutů a možnosti koroze.

Souhrnně lze konstatovat, že autorka diplomové práce prokázala teoretické i praktické
znalosti při řešení zadaného problému, splnila úspěšně a kvalitně zadání diplomové práce a
prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce.
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