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Název práce: Zimní stadion v Olomouci 

Autorka práce: Bc. Lucie Tomčíková 

Oponent práce: Prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc. 

Popis práce: 

     Zadání diplomové práce je zaměřeno na přepočet a variantní návrh střešní konstrukce 

zimního stadionu v Olomouci. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 68 x 100 m,  

minimální světlá výška uvnitř objektu je dána požadavky provozovaných zimních sportů. 

Střešní konstrukce je uložena na stávajících ocelových sloupech. 

Jsou navrženy  dvě alternativy  zastřešení  objektu.  První  návrh  řešení  konstrukce  tvoří  

tzv. redukovaná  příhradová  deska  výšky 4,0 m;  všechny  pruty  jsou tvořeny průřezy 

z trubek. Uzly jsou řešeny s použitím kulových styčníků. Tato varianta byla detailněji 

rozpracována. 

Druhá  varianta je  navržena s použitím příhradových vazníků, v úrovní horních pásů 

ztužených ztužidly. Všechny pruty jsou tvořeny průřezy kruhového průřezu. 

Zimní stadion se nachází v Olomouci, stávající konstrukce byla navržena roku 1967. 

Střešní konstrukce je uspořádána jako příhradová deska s pruty kruhového průřezu. 

 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Celkové hodnocení v jednotlivých klasifikovaných oblastech charakterizuje souhrnně 

tabulkový přehled práce studenta. 
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Výpočet vnitřních sil všech uvažovaných typů konstrukce zastřešení byl proveden s 

použitím softwaru SCIA Engineer 19.1. Výpočty jsou zpracovány podle platných norem 

ČSN EN. 

V rámci návrhu a přepočtu konstrukce byly zpracovány 3 varianty řešení včetně jejich 

porovnání a zhodnocení. Je doložena technická zpráva, podrobný statický výpočet a 

výkresová dokumentace.   

Statické řešení s použitím programového systému je zpracováno velmi podrobně a 

strukturovaně s účelně vloženým textovým i obrazovým výkladem k jednotlivým 

řešeným problémům. Rovněž výkresová dokumentace dává přehledný obraz o řešení 

celkové skladby i typických konstrukčních detailů nosného systému, má značný rozsah 

a je kvalifikovaně zpracována. 

Připomínky a dotazy k práci:       

a) Jak lze stručně vyhodnotit přepočet stávající konstrukce zastřešení, zejména 

z hlediska vlivu přitížení multimediální kostkou a nových procedur ve smyslu ČSN EN.   

b)   Volba typu kloubových podpor systému 1. alternativy (Statický výpočet str. 8, odst. 

4.5. Podpory v uzlech) by vyžadovala upřesňující výklad z hlediska tuhosti, resp. 

volného posuvu podporových uzlů a následného volného průhybu konstrukce 

příhradové desky v poli.  

c)   Konstrukční systém na výkresech Dispozice 1. varianty i Disposice 2. varianty 

(č. výkresu 1 a 2)  neobsahuje kóty. 

Závěr: 

 Souhrnně lze konstatovat, že autorka diplomové práce prokázala úspěšně teoretické i 

praktické znalosti při řešení zadaného problému, splnila zadání diplomové práce a 

prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce. Dokumentace diplomového projektu je 

zpracována velmi podrobně a kvalifikovaně. Rozpracované řešení se vyznačuje 

komplexním přístupem k analýze a návrhu řešení náročného úkolu. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A/1 

 

Datum:   24. ledna 2020                     Podpis oponenta práce      ………………………………… 


