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 Při výpočtu délky přesahu na s. 45 je uvažováno s množstvím stykované výztuže v jednom průřezu 

do 50 % včetně (viz součinitel α6 = 1,414), což ale neodpovídá reálnému provedení horní výztuže na 

v.č. P2.3. 

 Při kontrole konstrukčních zásad minimálního vyztužení je výztuž zkontrolována pouze podle vztahů 

v kmenové normě – na podmínku zvýšeného stupně vyztužení u převážně taženého líce lokálně 

podepřené stropní desky z doplňkové normy ČSN 73 1201:2010 není pamatováno (viz např. s. 27). 

 Při výpočtu plošného zatížení podlahou je uvedena jako nášlapná vrstva stěrka na nosné podložce 

z betonové mazaniny tl. 75 mm. Prosím vysvětlit, zda není nutné ověřovat průhyb stropní konstrukce 
i ve vztahu k celistvosti takto navržené podlahy a jako by se to realizovalo. 

 Otázka: V případě, že by budova nebyla dostatečně ztužena vůči účinkům vodorovných sil, lze pro 
ověření vnitřních sil ve stropní desce i nadále použít metodu náhradních rámů? 
 

Výkresová část: 

 Ve výkresu tvaru (v.č. P2.1) nejsou v některých sklepených řezech uvedeny tloušťky stropní desky. 

Tvar schodiště ve vnitřním atriu ale není proveden podle zásad kreslení výkresů tvaru monolitických 

schodišť. 

 Pro dostatečné zakotvení výztuže na řetězové zřícení do betonových stěn ztužujícího jádra platí která 

kotevní délka – 220 mm nebo 420 mm (na v.č. P2.4 jsou uvedeny obě kóty)? 

 Jsou protlačující se průřezy stropní desky nad sloupy v blízkosti kruhového otvoru vnitřního atria 

dostatečně zajištěny proti efektu řetězového zřícení? 

 Proč je tangenciální výztuž okolo kruhového otvoru vnitřního atria vedena jako konstrukční (viz délka 

přesahu na v.č. P2.3, resp. P2.2)? A jak je provedeno lemování výztuže okolo tohoto otvoru? 
 Bývá zvykem při rozkreslování položek výztuže (jejich vytažení mimo obrys vyztuženého prvku) 

využívat plný a zkrácený popis. 

Závěr: 

Předložená bakalářská práce svým zpracováním a rozsahem odpovídá velmi dobrým znalostem, 
které byly získány za doby studia. Technická zpráva i statický výpočet jsou pečlivě zpracované, 
přehledné a s dostatečným množstvím obrázků doplňujících zatížení, kombinace a dimenzování. 
Rovněž výkresová část je přehledně zpracována. Drobné nesrovnalosti a nepřesnosti jdou na vrub 
nedostatečným praktickým zkušenostem a přehlédnutím, a proto je nijak neuvažuji ve výsledném 
hodnocení. 
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