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Předkládaná diplomová práce s názvem „Statická zatěžovací zkouška nosné konstrukce“ se 
zabývá teoretickým rozborem zatěžovacích zkoušek stavebních konstrukcí s následným 
zaměřením na provedení a vyhodnocení experimentálního ověření únosnosti konstrukce.  

Dle zadání DP ze dne 13.10.2014 obsahuje předkládaná práce ve své teoretické části 
rozbor souvisejících předpisů a možných technických provedení  jak vnesení zatížení do 
konstrukcí, tak i způsobů měření deformační odezvy sledované konstrukce. V experimentální 
části je popsáno provedení a vyhodnocení statické zatěžovací zkoušky sanovaného 
hlubinného zásobníku na uhlí v teplárně Vítkovice. 

 

Předkládaná práce je rozčleněna do čtyř kapitol. 

První kapitola je věnována teoretickým požadavkům na zatěžovací zkoušky a jejich 
základnímu členění. Následně jsou zde popsány možné způsoby zatěžování jednotlivých 
stavebních konstrukcí. Část textu se zde zaměřuje i na možnosti zatěžování mostních 
konstrukcí. Závěr kapitoly je věnován vyhodnocení zatěžovacích zkoušek. Diplomant se 
zabývá především normou ČSN 732030 – Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí.    
V  celé teoretické části však postrádám jakýkoliv rozbor ČSN 736209 – Zatěžovací zkoušky 
mostů, přestože tento typ zkoušek tvoří nemalé  procento všech provedených zatěžovacích 
zkoušek.   

Druhá kapitola s názvem „Měření deformace“ je poměrně obsáhlá a v jistých ohledech 
zbytečně podrobná. Jsou zde popsány jednotlivé metody měření ať už absolutních či 
poměrných deformací.  

Třetí kapitola popisuje provedení a vyhodnocení zatěžovací zkoušky sanovaného 
hlubinného zásobníku na uhlí v teplárně Vítkovice. Vyhodnocení experimentálního ověření 
únosnosti předmětné konstrukce je provedeno v souladu s ČSN 732030.  Vzhledem k tomu, 
že se jedná o stěžejní část diplomové práce a diplomant se aktivně podílel na měření, mohla 
být této kapitole věnována větší pozornost. Postrádám například detailnější rozbor 
zatěžovacích stavů nebo podrobnější fotodokumentaci.  

V souladu se zadáním DP je obsahem čtvrté kapitoly statický výpočet předmětné 
konstrukce, která  byla modelována a počítána programem Scia Engineer. Základní model byl 
poskytnut Ing. Davidem Mikoláškem z VŠB TU Ostrava, který je autorem komplexní statické 
analýzy konstrukce. Diplomant provedl revizi modelu, úpravu vstupních parametrů a 
následný přepočet. Vypočtené teoretické průhyby byly porovnávány s experimentálně 
naměřenými hodnotami.  
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