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Student vypracoval, jako bakalářskou práci, posudek halového vazníku a následně návrh 
jeho statického zesílení. Práce sestává z technické zprávy, statického výpočtu, výkresové 
dokumentace a podkladů. V práci byly zjištěny drobné nepřesnosti a dále jedna skutečnost, 
která zásadním způsobem ovlivňuje v práci uvažovaný způsob zesílení. 

Technická zpráva: zpráva je vypracována velice pěkně, popisuje současný stav a uvádí 
důvody nutnosti statického zesílení, které dále specifikuje včetně grafického upřesnění. Pouze 
doporučuji upravit terminologii – neustále se v textu vyskytují předpjatá lana…. (přepínací, 
napínací.... Předpjatý je beton). 

Statický výpočet: Je zpracován přehledně s dostatečným množstvím vysvětlujících 
obrázků. Většina posudků je pro přehlednost vynesena do grafů. Samostatně je v práci 
uvedena i průvodní zpráva statickým výpočtem. Výpočet tak působí příznivým dojmem. 
Bohužel bylo ve výpočtu opomenuto posouzení kotevní oblasti. U prutových štíhlých 
konstrukcí se jedná o kritický bod výpočtu, který rozhoduje o realizovatelnosti navrženého 
zesílení. V kotevní oblasti působí celková síla od předpětí 1032kN a je přenášena pouze 
jednou závlačí (trubka Ø 100mm). Současně je ještě oslabena horní pásnice dvojicí drážek pro 
vedení předpínacích lan co nejblíže k povrchu stojiny vazníku. I při uvažování celého 
průmětu závlače (100mm) na délce cca 300 mm činí napětí v betonu cca 35MPa, přitom 
fck=31,8MPa. Povolené zvýšení pevnosti betonu v kotevní oblasti se zde nedoporučuje, 
jelikož se jedná o tenkou stěnovou konstrukci a nejsou nijak zachyceny příčné štěpné síly 
v kolmém směru na střednici a taktéž v rovině střednice, ale kolmo k ose lan.    

Výkresová dokumentace: Ve výkrese č.1 jsou nevhodně navrženy tvary třmínků, 
doporučuje se složitý tvar rozdělit na dva samostatné trmínky (pro pásnici a zvlášť pro 
stojinu). Značení uváděných elektrod E62.33 dle ČSN 05 5010 již dávno není platné, musela 
by se najít individuálně náhrada – ekvivalent není k dispozici. Ve výkrese č.2 je vzhledem 
k nutnosti šetrného přístupu z hlediska oslabování kotevních oblastí a uložení, nezvykle velký 
otvor pro umístění závlače. Ve výkrese č.3 jsou stejně hmatné deviátory D1 i D2. Ve 
specifikaci výztuže nejsou uvedeny 4+4 lana ale pouze 2+2 lana na celou délku. Ve 
skutečnosti jsou lana dělena a překotvována.  

Jakým jiným způsobem by se tak velké lokální síly daly přenést do vazníku? Jaké síly jsou 
přenášeny deviátory D1 a D2? K čemu tyto svařence slouží? Jak je v posudcích vazníku 
zohledněna vzpěrná štíhlost při působení kombinace M+N? 

Předložená práce je jinak velice pěkně zpracována, na vysoké grafické úrovni, proto i přes 
uvedené připomínky hodnotím stupněm 
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