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V předložené diplomové práci student zpracoval návrh tribuny fotbalového stadionu 

ve formě železobetonové prefabrikované konstrukce. Podkladem pro koncepční řešení byly 

požadavky definované Fotbalovou asociací České republiky „Stadiony 2012“. Student v práci 

podrobně zpracoval návrh prvků horní stavby, včetně stanovení namáhání od plánovaného 

zastřešení tribuny formou ocelové příhradové konstrukce. 

Diplomová práce je přehledně členěna do textové a přílohové části. Textová část podává 

základní informace potřebné pro návrh řešených prvků (např. použité materiály, stanovení 

intenzit zatížení, aj.) plně v souladu s platnými legislativními předpisy Eurokódů. Dále je 

uveden přístup řešení z hlediska stanovení vnitřních sil, kdy celou konstrukci tribuny tvoří 

kloubově uložené prvky. Z hlediska idealizace se jedná o řešení skupiny prostých nosníků, 

které student řeší metodou konečných prvků v programu RFEM Dlubal. Správnost 

vytvořeného modelu si autor práce ověřil ručním výpočtem na vybraném prvku. Část 

přílohová je tvořena statickým výpočtem, který obsahuje návrh a posouzení řešených prvků, 

dále ji tvoří výstupy z výpočetního programu a poměrně obsáhlá výkresová dokumentace. 

Úvod statického výpočtu tvoří souhrn obecných přístupů s uvedením výpočetních vztahů 

(např. popis řešení prvků namáhaných ohybovým momentem, posouvající silou, stanovení 

kotevních délek a také řešení krátkých konzol, resp. oblast diskontinuit). V další části je 

zpracováno posouzení navržených prvků ve formě tabulek. 

Textová část diplomové práce je přehledně zpracována, obsahově se jedná o poměrně 

rozsáhlou práci, při které student prokázal základní znalosti z řešené problematiky. Kladně 

hodnotím řešení dilatace stavby v podélném směru zapracováním systémových prvků a také 

zpracování obsáhlé výkresové dokumentace. Na druhou stranu z hlediska časové dotace je 

statický výpočet svým pojetím obtížně kontrolovatelný. U předloženého řešení 

prefabrikované tribuny fotbalového stadionu, u kterého statická idealizace sestává z řešení 

prostých nosníků a příčného rámu, postrádám podrobnější návrh přípojů jednotlivých prvků. 

K diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 

- Jakým způsobem byly navrženy přípoje ve formě jednoho trnu a jsou dimenzovány 

na přenesení vznikajícího tahového namáhání o velikosti cca 500 kN? 

- Pří návrhu a posouzení sloupů (myšleno S1 a S2) při určení účinných výšek bylo počítáno 

se součinitelem β = 0,7. Je tento předpoklad správný při posouzení v obou směrech 

namáhání sloupu (především s ohledem na kluzné uložení průvlaků)? Jakým způsobem se 

určuje účinná výška?  

- Při návrhu a posouzení prvku „Lavice“ bylo využito posudku pomocí interakčního 

diagramu. Prosím o vysvětlení předloženého způsobu řešení, resp. jak mohou v případě 



prostého nosníku kloubově uloženého na „Tribunovém prvku“ vznikat normálová 

namáhání? 

- U návrhu stěnového prvku ST1 není zcela zřejmý postup, prosím o vysvětlení 

předloženého návrhu a posouzení? 

- U výkresů vyztužení tribunových prvků (P4.1. a P4.2.) není dořešeno vyztužení ozubů, 

na kterých jsou prvky uloženy. 

- U výkresu stěny ST1 (P4.13.) je nevhodně vyztužená část stěny, kdy dochází ke stykování 

100 % výztuže v jednom řezu. Jakým způsobem lze řešit příčnou výztuž stěny, která je zde 

provedena ve formě třmínků s délkou takřka 3 m? 

- U výkresu výztuže desky D1 (P4.11.) je voleno vyztužení pří obou površích. Jsou 

při tomto způsobu vyztužení s ohledem na tloušťku desky splněny konstrukční zásady? 

 

Diplomová práce splnila požadavky vyplývající z jejího zadání. Vzhledem k řešené 

problematice uvedené nedostatky ve výpočtu pramení z nezkušenosti studenta, který jinak 

práci zpracoval na velmi dobré grafické i technické úrovni, zejména pak výkresovou část. 

Celkově hodnotím práci jako zdařilou s výskytem několika nedostatků, které snižují celkový 

dobrý dojem. Z těchto důvodů hodnotím tuto diplomovou práci známkou B. 
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V Brně dne 24. 1. 2017 ................................................... 
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