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Název práce: Zastřešená tribuna ve Frýdku 

Autor práce: Nikodém Kofler 

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

Popis práce: 

Student Nikodém Kofler řešil v rámci své bakalářské práce návrh nosné ocelové konstrukce 

zastřešené tribuny na fotbalovém stadionu ve Frýdku-Místku o půdorysných rozměrech 

50 x 14 m a výšce 16,4 m. 

Nosnou konstrukci tribuny tvoří šikmo uložené plnostěnné nosníky kladené v osové vzdálenosti 

á 5 m, na které jsou ukládány vodorovné a svislé příhradové nosníky sloužící pro vynášení 

pochozích ocelových roštů a pro připevnění sedaček. Šikmé plnostěnné nosníky jsou na jednom 

konci kloubově uloženy na základové patky, na druhém konci jsou kloubově připojeny ke 

sloupům, uprostřed pole jsou podepřeny šikmými vzpěrami směřující do paty sloupů.  

Nosné ocelové sloupy, které vynášejí zastřešení tribuny, jsou v příčném směru svisle 

orientované, v podélném směru jsou střídavě ukloněné, přičemž dva sousedící sloupy tvoří 

dohromady stojky ve tvaru písmene A. Průřez sloupů je tvořen kruhovou trubkou o průměru 

610 mm s tloušťkou stěny 50 mm. Samotné zastřešení tribuny tvoří plnostěnné svařované 

vazníky profilu „I“ s proměnnou výškou, osová vzdálenost mezi vazníky činí 5 m. Vazníky jsou 

na jednom konci uloženy na plnostěnný průvlak, na druhém konci i v poli jsou zavěšeny na 

ocelových táhlech. Plnostěnný průvlak je kloubově připojen ke sloupům. Na vaznících jsou 

uloženy za tepla válcované vaznice profilu „I“ kladené v osové vzdálenosti 3,75 m. Sklon střešní 

roviny je 5°. Celá nosná ocelová konstrukce je doplněna systémem vzpěr a táhel, pro zajištění 

prostorové tuhosti je opatřena příhradovými ztužidly v několika rovinách.  

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

popisem řešeného objektu včetně detailně promyšleného způsobu montáže, podrobný statický 

výpočet a výkresovou dokumentaci, která obsahuje dispoziční výkresy, výkresy střechy, kotevní 

plán, konstrukční výkres vazníku a příhradových nosníků včetně výkresů vybraných detailů. 

Podrobný statický výpočet obsahuje ruční posouzení hlavních prvků nosné ocelové konstrukce, 

kotvení a vybraných přípojů. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
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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. Při stanovování zatížení bylo uvažováno s veškerými stálými zatíženími, užitným zatížením 

tribun a zatížením sněhem a větrem na střešním plášti. Ve statickém výpočtu není uvažováno 

se zatížením větrem působící na samotnou tribunu, kde s ohledem na velké množství 

upevněných sedaček budou vznikat při působení příčného větru velké silové účinky 

přenášející se do nosné ocelové konstrukce tribuny. 

2. Posouzení plnostěnného svařovaného vazníku profilu „I“ s proměnnou výškou je ve 

statickém výpočtu na stranách 39 až 53 rozděleno na pole 1 a 2, u kterých je uvažováno 

s příslušnou průměrnou výškou profilu pro každé pole. Dále je pak posudek každého pole 

rozdělen ještě na úseky A a B mezi uzly, kde jsou připojeny vaznice. Proč nebylo uvažováno 

s vazníkem rozdělením přímo na 4 úseky vytyčenými vzdálenostmi mezi vaznicemi, přičemž 

pro každý úsek by bylo uvažováno s příslušnou průměrnou výškou profilu?  

3. V posudcích výše uvedeného vazníku jsou navíc následující nesrovnalosti: 

A. Na konci pole 1 je v posudku uveden ohybový moment My,Ed přibližně 143 kNm,  na začátku 

pole 2 je v posudku uveden ohybový moment My,Ed přibližně 39 kNm, přitom se jedná o 

totožný řez vazníkem. Prosím o komentář u obhajoby.  

B. Na straně 39 statického výpočtu je uvedeno: „Pole 1 i pole 2 mají uložení jako prostý nosník.“ 

Je platné toto tvrzení? Prosím uveďte u obhajoby statické schéma celého vazníku včetně 

průběhu ohybového momentu od nejnepříznivější kombinace účinků zatížení. 

C. Nesrovnalost je i ve velikosti maximálního ohybového momentu My,Ed, který je dle tabulky 

s extrémními hodnotami vnitřních sil na vazníku na straně 23 statického výpočtu uváděn 

o hodnotě přibližně 196 kNm, přičemž v posudku na straně 50 je uváděna hodnota 

přibližně 213 kNm. Podle polohy momentu se jedná o stejný řez. Prosím uveďte u 

obhajoby na pravou míru. 

4. V posudku koutového svaru mezi styčníkovým plechem a stojinou profilu vazníku je 

uvažováno pouze s rovnoběžným smykovým napětím působícím ve směru podélné osy 

svaru. Jsou v tomto konkrétním detailu opravdu zbylé dvě složky kolmých napětí rovny nule, 

jak je počítáno ve statickém výpočtu na straně 73? 

5. Použité profily sloupů, ale i profily vzpěr podpírající nosníky tribun, jsou extrémních rozměrů 

(např. profil sloupů tvoří TR KR 610x50). Na MSÚ jsou využity maximálně z 20 %, jejich návrh 

je zdůvodněn posudky na MSP. Domnívám se, že takto velké profily vyplynuly ze 

splnění požadavku na maximální možný svislý průhyb volného konce střechy, kdy masivní 

průřezová plocha profilu sloupů dodává příčným vazbám potřebnou tuhost. Nebylo možné 

v návrhu snížit tyto rozhodující deformace zvětšením profilu táhel? Jak by tyto svislé 

deformace ovlivnilo případné předepnutí táhel?  

6. Při posouzení kotvení je uvažováno s přenosem veškerých vodorovných silových účinků do 

základu pouze prostřednictvím předem zabetonovaných kotevních šroubů. Jakým způsobem 

je zajištěn přenos sil mezi otvorem v patním plechu a kotevním šroubem? Navíc dle 

zvoleného způsobu montáže tribuny lze očekávat velké vodorovné síly i při zvedání celé 



 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

3 / 3 

konstrukce při její výstavbě. Jaké jiné řešení přenosu vodorovných sil do základů mohlo být 

použito? 

7. Z výpočtu otlačení patního plechu kotevním šroubem vyplývá kruhový otvor průměru 39 mm 

v patním plechu pro předem zabetonované kotevní šrouby M36. Jaká vůle v otvorech patních 

plechů má být zajištěna u předem zabetonovaných kotevních šroubů a proč je tato vůle u 

zvoleného typu kotvení požadována? 

8. Ve výrobním výkrese vazníku nejsou vůbec zakreslovány neviditelné hrany, v detailech 

přípojů vaznic k vazníkům nejsou značeny šroubové spoje.  

Závěr: 

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

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

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

Chtěl bych vyzdvihnout dispoziční návrh konstrukce, který je svojí náročností a složitostí nad 

úrovní běžných bakalářských prací. Ke snížení hodnocení o jeden kvalifikační stupeň přistupuji 

na základě „nedotaženého“ návrhu některých prvků nosné konstrukce. 

 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 
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