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Název práce: Zastřešení nástupišť autobusového nádraží ve Vyškově 

Autor práce: Tomáš Kalivoda 

Oponent práce: Ing. Martin Horáček, Ph.D. 

Popis práce: 

Student Tomáš Kalivoda řešil v rámci své bakalářské práce návrh nosné ocelové konstrukce 

zastřešení nástupišť autobusového nádraží ve Vyškově. Návrh je zpracován pro dvě samostatné 

konstrukce. Objekt č. 1 má půdorysné rozměry 54 x 7,7 m a výšku 8 m, respektive objekt č. 2 je 

o půdorysných rozměrech 20 x 5,8 m a výšce 7 m. 

Nosnou konstrukci v případě obou objektů tvoří oboustranně vetknuté sloupy, na nichž je 

zavěšena střešní konstrukce se sklonem 15°, kterou tvoří rošt z plnostěnných nosníků. 

V případě objetu č. 1 je střešní konstrukce asymetrická vůči poloze sloupů, u objektu č. 2 je 

střešní konstrukce souměrná. Zastřešení je provedeno ze skleněných dílců. Nosná ocelová 

konstrukce je doplněna dřevěným příhradovým podélným ztužidlem. 

V souladu se zadáním bakalářské práce student vypracoval technickou zprávu se základním 

popisem řešených objektů, pro každý objekt samostatný statický výpočet a výkresovou 

dokumentaci, která obsahuje dispoziční výkresy, výkres kotvení, konstrukční výkres a výkresy 

vybraných detailů. 

Podrobný statický výpočet obsahuje ruční posouzení hlavních prvků nosné ocelové konstrukce 

obou objektů, posouzení dřevěných podélných ztužidel, kotvení a vybraných přípojů.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené bakalářské práci mám následující připomínky a dotazy: 

1. Na straně 11 statického výpočtu pro objekt č. 1 je u posudku vetknutého sloupu na vzpěr 

uvažována vzpěrná délka jako dvojnásobek délky sloupu od úrovně základů po úroveň 
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napojení střešní konstrukce, přičemž tlačená část nad úrovní střechy není uvažována. Je 

tento předpoklad na stranu bezpečnou? Jakým způsobem by se přesněji určila vzpěrná 

délka tohoto sloupu? 

2. Při výpočtu velikosti síly působící na nejvíce namáhaný šroub ve šroubovaném přípoji 

mezi příčlí a sloupem (str. 39 statického výpočtu k objektu č. 1) není správně zohledněn 

směr působení síly od vlivu ohybového momentu. Uveďte nákres, ve kterém budou 

zakresleny směry působení jednotlivých složek sil na šrouby v šroubovém přípoji, a 

přepočítejte vektorový součet jednotlivých složek sil na nejvíce namáhaném šroubu.   

3. Na straně 39 statického výpočtu k objektu č. 1 je uvedena kapitola 6.9.3.8 týkající se 

přípoje styčníkového plechu ke sloupu, který je proveden tupým ½ V svarem s plným 

průvarem. Chybí však posudek samotného plechu na účinky působení normálové síly, 

smyku a ohybu. Doplňte tyto posudky u obhajoby. 

4. V detailu kotvení u objektu č. 1 by bylo možné vhodněji umístit výztuhy patního plechu 

(prodloužit je až do mezer mezi kotevními šrouby). Zároveň při výpočtu ohybové 

únosnosti ve vetknutí sloupu do základové patky současný výpočet uvažuje příliš 

konzervativně polohu osy otáčení (viz str. 42 statického výpočtu k objektu č. 1). Díky 

výztuhám patního plechu by ji bylo možné posunout od hrany sloupu více k okraji 

patního plechu do míst, kde je plech vyztužen výztuhami. 

5. K výkresové dokumentaci mám následující připomínky: 

- styčníkové plechy pro připojení táhel by mohly být lépe řešeny (jejich velikost a tvar 

s ohledem na směr namáhání) 

- ve výkresech detailů připojení příčlí a průvlaků ke sloupům velikost styčníkových 

plechů, které jsou vsunuty do uzavřených profilů, nezohledňuje zaoblení ve vnitřních 

rozích u uzavřených profilů příčlí a průvlaků 

- na výkresech nejsou vetknuté sloupy v jejich vrcholu uzavřené a mohou se tak v nich 

hromadit atmosférické srážky 

- na výkresech se objevují zrcadlené značky koutových svarů 

- na výkresu „Řez A-A´ Konstrukce č. 1“ chybí některé části zakreslení patek sloupů 

Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována velice přehledně a obsahuje všechny předepsané náležitosti. 

Zvláště oceňuji grafickou úroveň práce. Z jejího obsahu je zřejmé, že student prokázal velmi 

dobré znalosti z problematiky navrhování ocelových konstrukcí i schopnost pracovat 

s normativními podklady a odbornou literaturou. Výhrady se týkají především řešení 

konstrukčních detailů, které by mohly být lépe promyšlené. S ohledem na výše uvedené 

připomínky a dotazy navrhuji:   
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