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Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je návrh a statické posouzení nosné konstrukce zimního 

stadionu v Jihlavě o osových půdorysných rozměrech 43x85 m. Návrh byl vypracován ve 3 

variantách, kde hlavní nosný systém složený z trojkloubového obloukového vazníku tvoří 

dřevěná a ocelová příhrada, respektive plnostěnný nosník z lepeného lamelového dřeva. 

Posledně jmenovaná varianta pak byla zpracována podrobně. 
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softwaru Scia Engineer 2013. Vypočtené výsledky získané z výpočetního modelu pak byly 

převzaty a ověřeny ručním posouzením konstrukčních prvků.  
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Abstract 

The aim of this master´s thesis is design and statically examine a bearing structure of ice 

hockey stadium in Jihlava with axial ground area measuring 43x85 m. Design od structure 

was prepared in three variants. The core bearing structure composed of three-joint arched roof 

beam create timber and steel lower beam, or solid wood of glulam timber. The third variant 

was work out in detail. 

Scia Engineer 2013 software has been used to create a three-dimensional model for the 

purpose of dimensioning each member and global analysis. Results obtained from the 

computer analysis were taken and double-chcecked with a hand assessment of the structure 

elements.  
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