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Pan Bc. Jan Chytil se ve své diplomové práci s názvem „Statická zatěžovací zkouška 

nosné konstrukce“ zabývá teoretickým rozborem postupu provádění zatěžovacích zkoušek 

včetně všech příslušných náležitostí a dále praktickým provedením zatěžovací zkoušky 

hlubinného zásobníku na uhlí včetně jejího vyhodnocení a porovnání se statickým výpočtem 

předmětné konstrukce. 

Jak již bylo výše uvedeno, lze diplomovou práci striktně rozdělit na část teoretickou a 

část praktickou. 

V teoretické části se diplomant věnuje zatěžovacím zkouškám jako celku s vytyčením 

požadavků, které je nutné brát na zřetel, jednotlivými druhy zatěžovacích zkoušek, jejich 

přípravou, používanými způsoby zatížení včetně vlastní realizace zatěžovací zkoušky a jejího 

vyhodnocení dle mezních stavů únosnosti a použitelnosti. 

Pro úspěšné zvládnutí zažovací zkoušky je mít nejen znalosti z hlediska postupu 

zatěžování, ale zároveň také spolehlivě měřit hodnoty příslušných deformací popř. přetvoření 

vybraných částí konstrukce.  

Tímto problémem se diplomant zabývá ve zbytku teoretické části práce, kde jsou 

přehledně  uvedeny jednak postupy a typy měřících přístrojů používané pro měření průhybů a 

posunů, tak také metody a přístroje (výrobky) používané pro stanovení poměrných přetvoření. 

Praktická část diplomové práce se pak již výhradně věnuje provedení a vyhodnocení 

zatěžovací zkoušky sanovaného hlubinného zásobníku na uhlí v teplárně Vítkovice. 

Zatěžovací zkouška je provedena dle ČSN 73 2030. Jedná se tedy o stavební konstrukci.  

Diplomant ve své praktické části práce popisuje v souladu s teoretickými znalostmi o 

provádění zatěžovacích zkoušek konstrukci samotnou včetně geometrických údajů a způsobu 

sanace poškozených částí zásobníku. Dále jsou v praktické části uvedeny hodnoty zkušebního 

zatížení (vzhledem k tomu že se jedná o konstrukci pojížděnou elektrovlakem, tak se tento 

nabízel jako vhodný pro použití jako zatěžovací břemeno). 

Dále jsou v praktické části popsány jenotlivé zatěžovací stavy, způsob měření deformací 

a posunů ve sledovaných trhlinách a následné vyhodnocení všech parametrů platných pro 

konkrétní zatěžovací stavy. Součástí vyhodnocení zatěžovací zkoušky jsou grafy deformací 

po odečtu poklesu v měřených podporách. 

Statický výpočet konstrukce je proveden v programu Scia Engineer a byl v rámci 

spolupráce na řešeném úkolu poskytnut Ing. Davidem Mikoláškem z VŠB TU Ostrava, který 

je autorem komplexní statické analýzy konstrukce. 

 

 



V závěrech práce jsou vysloveny úvahy o problémech porovnání zatěžovací zkoušky se 

statickým výpočtem v případě složitých konstrukcí, což tento případ zcela jistě je. Diplomant 

se vyjadřuje k provedeným zatěžovacím zkouškám a normovým požadavkům z hlediska 

mezních stavů únosnosti a použitelnosti a jejich aplikaci na provedené zatěžovací zkoušky. 

Podstatou zatěžovací zkoušky a tím i hlavním závěrem práce je prohlášení konstrukce za 

spolehlivou/nespolehlivou a tím i za bezpečnou/nebezpečnou pro používání za účelem, pro 

který je navržena. 

Součástí diplomové práce jsou i přílohy, ve kterých jsou detailně představeny grafické 

výstupy z měření svislých deformací, posunů v trhlinách. Dále pak statický výpočet 

obsahující průřezové charakteristiky prvků hlubinného zásobníku a výsledné hodnoty 

deformací a působících vnitřních sil od silových účinků. 

 

Dotazy a připomínky: 

- v koncepci práce postrádám obsáhlejší fotodokumentaci praktické části prováděných 

zatěžovacích zkoušek hlubinného zásobníku 

- součástí statického výpočtu mohlo být jednak posouzení únosnosti původního stavu, 

tak také posouzení účinnosti provedené sanace na alespoň jednom vytipovaném prvku 

- na základě jakých kritérií je součinitel 1 roven hodnotě 0,2 ? 

- lze pro měření deformací použít inkrementální snímače? 

 

Diplomová práce je zpracována přehledně a lze vypozorovat, že se diplomant v dané 

problematice orientuje. Zároveň je ovšem potenciál daného tématu ne zcela plně využit a to 

zejména v oblasti statického výpočtu konstrukce. 

S ohledem na výše uvedené hodnotím práci klasifikačním stupněm 
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