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Název práce: Dřevěná nosná konstrukce horské chaty ve Starém Smokovci 

Autor práce: Dominika Petrášová  

Oponent práce: Ing. Jan Barnat, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce horské chaty. Jako hlavní 

materiál bylo použito rostlé jehličnaté dřevo. Konstrukčním systémem je skelet tvořený kyvnými 

sloupy, průvlaky a stropními nosníky. Střešní konstrukci tvoří krov vaznicové soustavy. 

Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna pomocí ztužidel ve formě ocelových táhel.  

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: 

V předložené práci hodnotím kladně formu a rozsah návrhu styčníků dřevěných prvků. Statický 

výpočet prvků jako takových by z pohledu optimalizace zasloužil více pozornosti. U tohoto typu 

konstrukce nelze, alespoň rámcově, nezohlednit požadavky na požární odolnost konstrukce. 

K předložené práci mám následující připomínky a dotazy: 

 

• Popište na základě jakých předpokladů byla použita hodnota modifikačního součinitele 

kmod. 

• Jak je zajištěna vodorovná tuhost konstrukce v jednotlivých podlažích? Jakým způsobem 

byl tento fakt zahrnut ve výpočtovém modelu? Dále také uveďte globální deformace 

konstrukce. 

• V mnoha kombinacích se vyskytuje užitné zatížení na nepochází střeše. Jak bylo toto 

zatížení modelováno, a jaké byly pro toto zatížení použity kombinační součinitele ψ0 a 

ψ2? 
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• Vysvětlete, jak byly uvažovány kritické délky na klopení u průvlaku a krokve. Dále také 

vysvětlete stanovení vzpěrných délek sloupů. 

• Odůvodněte použití čtvercového profilu 240x240 na průvlaky vzhledem na charakter 

namáhání tohoto prvku. 

• V technické zprávě je uveden rámcový postup montáže, v kterém ale není zmínka o 

ztužení. Prosím upřesněte, jak bude konstrukce ztužena během montáže. 

• Celková koncepce dřevostavby, její výška, počet podlaží a navržené opláštění může být 

v rozporu s legislativním omezením pro realizaci dřevostaveb z pohledu požární 

bezpečnosti. Uveďte rámcově jaké jsou v uvažované lokalitě omezení pro takovéto 

stavby, případně jak by se návrh měl modifikovat pro splnění požadavků. V technické 

zprávě je zmíněn jen ochranný nátěr pro omezení hořlavosti prvků. 

• Detail kotvení není v práci řešen. Prosím uveďte alespoň rámcovou představu, jak by 

mohlo být kotvení realizováno vzhledem k maximálním reakcím. 

Závěr: 

Předložená práce splnila zadání, a studentka prokázala znalosti a dovednosti pro řešení 

inženýrských problémů. Některým aspektům návrhu by mělo být věnováno vyšší úsilí, i přes to 

považuji práci za zdařilou a navrhuji klasifikační stupeň B/1,5. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 
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