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Autor práce: Václav Pavlas-Jirásek 

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

Popis práce: 

Student Václav Pavlas-Jirásek řešil v rámci své bakalářské práce návrh nosné ocelové konstrukce 

průmyslové haly ve Dvoře Králové nad Labem. Objekt je koncipován jako jednolodní hala se 

sedlovou střechou o půdorysných rozměrech cca 60 x 24 m a celkové výšce 16 m. Konstrukci 

tvoří 6 příčných vazeb rozmístěných v osové vzdálenosti 12 m. Příčná vazba se skládá 

z plnostěnných sloupů vetknutých v rovině vazby, na nichž jsou kloubově uloženy příhradové 

vazníky. Nosnou konstrukci střešního a stěnového opláštění tvoří sendvičové panely, které jsou 

uloženy na příhradových vaznicích, respektive na plnostěnných paždících připojených na 

mezisloupky a příčné vazby. Prostorová stabilita konstrukce je zabezpečena systémem 

příčných, podélných a okapových ztužidel. Hala je vybavena dvěma mostovými jeřáby o 

nosnostech 12,5 t a 32/8 t. Větev jeřábové dráhy je tvořena hlavním plnostěnným svařovaným 

I nosníkem a příhradovým vodorovným výztužným nosníkem. 

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

popisem řešené konstrukce, statický výpočet a výkresovou dokumentaci, která obsahuje 

dispoziční výkresy, výkres kotvení a výrobní výkresy montážních dílců příhradového vazníku 

včetně detailu uložení příhradového vazníku na špičku sloupů a detailů přípojů vaznic.  

Podrobný statický výpočet obsahuje ruční posouzení hlavních prvků nosné ocelové konstrukce 

haly, jeřábové dráhy, 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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené bakalářské práci mám následující připomínky a dotazy: 

1. Na stranách 35 a 36 statického výpočtu je v jednotkových posudcích na kombinaci tlaku 

a ohybu mylně dosazena hodnota součinitele klopení, který je vyčíslen na straně 33. 

2. Jakým způsobem je zabezpečena vzpěrná délka dolního pásu příhradového vazníku při 

vybočení z jeho roviny, která je na straně 52 statického výpočtu uvažována hodnotou 

3 m. 

3. Na horních a dolních pásech příhradových vaznic a vazníků jsou použity válcované IPE 

profily. Tato volba není vhodná, v případě příhradových vaznic ji považuji dokonce za 

velice nehospodárnou, poněvadž zvolený průřez má nižší ohybovou tuhost v rovině, ve 

které nastává rozhodující vzpěr (ve svislé rovině s větší ohybovou tuhostí prutu je 

vzpěrná délka čtyřnásobně menší než vzpěrná délka v rovině s menší ohybovou tuhostí).  

Jaké profily by bylo vhodnější použít? 

4. Při výpočtu klopení sloupu (str. 61 statického výpočtu) je uvažována volná délka klopení 

hodnotou 2 m, což odpovídá vzdálenosti paždíků. Za jakých předpokladů lze tuto 

hodnotu uvažovat?  

  

Závěr: 

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

Z jejího obsahu je zřejmé, že student prokázal výborné znalosti z problematiky navrhování 

ocelových konstrukcí i schopnost pracovat s normativními podklady a odbornou literaturou.  

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 03. června 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


