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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Zastřešení tribuny sportovního stadionu 

Autor práce:  Bc. Vít Hrtoň 

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

Popis práce: 

Bakalář Vít Hrtoň řešil v rámci své diplomové práce návrh nosné ocelové konstrukce zastřešení 

tribuny sportovního stadionu ve Frýdku-Místku. Objekt o půdorysných rozměrech 116 x 15 m 

tvoří 11 příčných vazeb, jejichž osová vzdálenost u vnitřních polí činí 12 m, respektive u krajních 

polí 10 m. Student provedl návrh dvou variant zastřešení tribuny. Ve  variantě A tvoří příčnou 

vazbu plnostěnný zavěšený rám, ve variantě B se příčná vazba skládá z příhradového vazníku, 

který je kloubově uložen na vetknutém plnostěnném sloupu a na stávajícím betonovém 

objektu, který není řešen v rámci diplomové práce. Prostorová stabilita konstrukce je 

zabezpečena systémem příčných a podélných ztužidel. 

Z hodnocení a porovnání variant řešení byla vybrána varianta B s příhradovými vazníky, která 

je podrobně posouzena v samostatném statickém výpočtu.  

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

popisem řešené konstrukce, variantní řešení, podrobný statický výpočet pro vybranou variantu 

a výkresovou dokumentaci, která obsahuje výkres dispozice zastřešení, výrobní výkres vazníku 

a výkres kotvení. Podrobný statický výpočet obsahuje ruční posouzení hlavních prvků nosné 

ocelové konstrukce, vybraných přípojů a kotvení sloupu.  

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 diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 

1. U varianty A není zřejmé, zda zadní podélná stěna je opláštěná, nebo je otevřená. S tím 

souvisí výpočet zatížení větrem, u kterého se domnívám, že nebyl proveden správně 

v souladu s normou ČSN EN 1991-1-4.  Nechť student u obhajoby upřesní informace 

týkající se opláštění varianty A a uvede správný postup výpočtu zatížení větrem. 

2. V technické zprávě na str.15 je uvedeno, že ochrana prvků konstrukce bude provedená 

pomocí antikorozního nátěru. Na stejné straně je níže uvedena poznámka, že všechny 

uzavřené profily pozinkovaných konstrukcí musí být opatřeny odtokovými kanálky. Jaká 

je tedy navržená protikorozní ochrana ocelové konstrukce? 

3. V podrobném posudku plnostěnného sloupu ve variantě B (str. 46 statického výpočtu) 

je uvedeno posouzení na kombinaci normálové síly a šikmého ohybu, které není platné 

pro použitý typ průřezu sloupu (kruhovou trubku).  

4. Byly při podrobném posouzení navržené varianty B zohledněny dynamické účinky 

(kmitání konstrukce) od působení větrem?  

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována přehledně (především její část s detailním posouzením zvolené 

varianty řešení B) a obsahuje všechny předepsané náležitosti. Z jejího obsahu je zřejmé, že 

student prokázal velmi dobé znalosti z problematiky navrhování ocelových konstrukcí 

i schopnost pracovat s normativními podklady a odbornou literaturou. Výtku bych směřoval 

především k jazykové úpravě diplomové práce. Grafické zpracování a členění práce na 

jednotlivé celky je na velmi dobré úrovni. S ohledem na výše uvedené nedostatky předložené 

práce navrhuji hodnocení: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 16.01.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


