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spoje a jeho experimentálním ověřením na Útvaru kompozitní 
technologie ve VZLÚ, a.s. Je zde provedeno teoretické seznámení 
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Abstract: This diploma thesis deals with the calculation of preload bolted joint 

and its experimental verification at the Department of Composite 
Technology in the Aerospace Research and Test Establishment. 
There is a theoretical knowledge of the problematics, the design of 
the bolt test and complete calculation with respect to the final 
dynamic tests of the proposed joint that took place on Amsler. 
Further, there is a final evaluation of the correctness of the 
calculation. 


























































































































































