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Název práce: Ocelová konstrukce sportovní haly v Brně 

Autor práce: Patricie Jedzoková 

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

Popis práce: 

Studentka Patricie Jedzoková řešila v rámci své bakalářské práce návrh nosné ocelové 

konstrukce sportovní haly v Brně. Objekt je koncipován jako jednolodní hala s válcovou 

střechou o půdorysných rozměrech cca 35 x 78 m a celkové výšce 15,5 m. Konstrukci tvoří 14 

příčných vazeb rozmístěných v osové vzdálenosti 6 m. Příčná vazba se skládá z plnostěnných 

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

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

uloženy na plnostěnných vaznicích, respektive na plnostěnných paždících. Prostorová stabilita 

konstrukce je zabezpečena systémem příčných a podélných svislých ztužidel. Pro výpočet 

vnitřních sil a deformací byl vytvořen prutový model konstrukce ve výpočetním programu 

Dlubal RFEM. V souladu se zadáním bakalářské práce studentka vypracovala technickou zprávu 

se základním popisem řešené konstrukce, statický výpočet a výkresovou dokumentaci, která 

obsahuje výkres dispozice, montážní výkres, kotevní plán a výrobní výkresy dvou montážních 

dílců příhradového obloukového vazníku včetně vybraných detailů.  

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. Ve statickém výpočtu na str. 14 -18 je proveden výpočet účinků zatížení větrem na střešní 

vaznice, přičemž zatěžovací šířky jednotlivých vaznic neodpovídají směru působení 

silových účinků větru. Uvedený výpočet zatěžovacích šířek odpovídá půdorysnému 
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průmětu osových vzdáleností vaznic, což neodpovídá  působení větru kolmo k zakřivené 

ploše střešního pláště. 

2. Ve statickém výpočtu na str. 72 je v posudku vetknutého sloupu příčné vazby na 

kombinaci osového tlaku a dvouosého ohybu uvažováno se součinitelem klopení o 

hodnotě 1,0, přestože v samostatném posudku tohoto sloupu na klopení na str. 70 

vychází součinitel klopení o hodnotě 0,817. 

3. U posouzení štítových sloupů chybí provedení posudku na kombinaci osové síly a 

dvouosého ohybu. Prosím doplňte toto posouzení pro obhajobu. Stejně tak tento 

posudek chybí i u posouzení paždíků, které jsou navíc namáhány i kroucením.  

4. V posudku oslabeného průřezu na tah (str. 90 statického výpočtu) je uvažováno 

s chybnou hodnotou meze pevnosti oceli a zároveň chybí ve vzorci dílčí součinitel 

spolehlivosti materiálu. 

5. Některé průřezy nosné ocelové konstrukce jsou předimenzovány. Nejvíce je to profil 

svislice podélného ztužidla, který je zbytečně příliš masivní a jeho využití je pouhých 

21 %. I ostatní hlavní prvky nosné ocelové konstrukce mají poměrně velkou rezervu 

v únosnosti (např. dolní pás příhradového oblouku má maximální využití ve střední části 

56 %, v krajních částech dokonce jen 44 %, mezilehlé vaznice jsou využity na maximálně 

62 %). Optimalizace průřezů by vedla k významné úspoře spotřeby oceli.   

6. V  dispozičním výkrese (v půdorysu) haly jsou chybně použity typy čar u jednotlivých 

prvků střešní konstrukce.  

7. V tabulce s přehledem vnitřních sil v místech kotvení sloupů na kotevním plánu je u 

kotvení štítových sloupů označených jako K2 uveden ohybový moment My o hodnotě 

84,848 kNm, přičemž v technické zprávě je uváděno, že štítové sloupy jsou kloubově 

uloženy, a tudíž tento moment by měl být nulový. Upřesněte, jak bylo ve výpočetním 

prutovém modelu konstrukce zadáno uložení štítových sloupů.  

 

Závěr: 

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

jejího obsahu je zřejmé, že studentka prokázala velmi dobré znalosti z problematiky navrhování 

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

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 11. června 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 

 


