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1. Výkresová dokumentace stávající ocelové konstrukce zastřešení 

2. Evropské technické normy pro navrhování ocelových konstrukcí 

3. Literatura podle pokynů vedoucí diplomové práce  

Vypracujte přepočet a variantní návrh stávající ocelové konstrukce zastřešení zimního stadionu 

v Jihlavě. Objekt má obdélníkový půdorys o celkových rozměrech 60 x 84 m, minimální světlá 

výška uvnitř objektu je dána požadavky provozovaných zimních sportů, tj. především ledního 

hokeje. 

Statický přepočet vypracujte s ohledem na aktuálně platné evropské normativní dokumenty.  

V rámci nového návrhu vypracujte varianty řešení a pro zvolenou variantu technickou zprávu, 

podrobný statický výpočet a výkresovou dokumentaci v rozsahu podle pokynů vedoucí 

diplomové práce. 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují).  

 prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. 
Vedoucí diplomové práce  

 

 

 



Předmětem diplomové práce je přepočet nosné ocelové konstrukce zastřešení 

zimního stadiónu v 

Jihlavě a návrh variantního řešení ocelové konstrukce střechy. Půdorysné rozměry 

činí 60 x 84 m. Stávající konstrukce je tvořena girlandovými příhradovými vazníky 

a příhradovými vaznicemi. Vazníky mají osovou vzdálenost 12 m a jsou uloženy 

na betonových sloupech.  

Variantní návrh řešení počítá s příhradovými vazníky a příhradovými vaznicemi. 

Uloženy budou na stávajících sloupech. 

Staticky byly posouzeny všechny nosné prvky stávající i nově navržené střešní 

konstrukce. Všechny posudky byly prováděny dle momentálně platných norem. 

Výpočtem bylo prokázáno překročení mezního stavu únosnosti a použitelnosti 

u některých prvků stávající konstrukce.  

Nová konstrukce vyhovuje na mezní stavy únosnosti i použitelnosti. 

Ocel, nosná konstrukce, girlandový příhradový vazník, příhradový vazník, 

příhradová vaznice, střešní ztužení, zimní stadion Jihlava  

Object of this master thesis is the static verification and variant desing of roof 

structure of winter sport stadium in Jihlava city. The ground plan dimensions are 

60 x 84 m The current structure is composite of truss main girders with parabolic 

lower chords, and purlins. Axial distances of main girders are 12m. Concrete 

columns are a support to main girders.  

The variant desing of roof uses truss girders and truss purlins. They are supported 

on existing concrete columns.  

All load bearing members of existing and new design structure have been 

evaluated according to actual normative rules. 

The static assessment of the existing structure is not satisfied from viewpoint 

of ultimate and serviceability limit states (in some elements). 

The static assessment of the new structure is satisfied from the viewpoint of both 

limit states. 

Steel, steel structure, truss main girder with parabolic chords, truss girder, truss 

purlin, roof bracing, winter sport stadium in Jihava city  
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Úvod 

 

   Obsahem diplomové práce je přepočet stávající nosné ocelové konstrukce zastřešení zimního 

stadionu v Jihlavě a návrh variantního řešení nové nosné ocelové konstrukce střechy. 

   Půdorysné rozměry haly činí 84,0 m x 60,0 m. Stávající OK zastřešení je tvořena girlandovými 

vazníky, na nich uložené příhradové vaznice. Osová vzdálenost vazníků činí 12 m. Vazníky uloženy 

na ŽB sloupech. Podkladem pro vynesení konstrukce byly výkresy diplomanta pana Ing. Radka 

Bulíčka1 z roku 2014  - viz příloha (část A2 – Výkresová dokumentace). 

   Variantní tvoří tři druhy vazníků. První variantu tvoří příhradový oblouk, další dvě varianty 

příhradový čočkovitý vazník (vazník se zakřiveným horním i dolním pásem o různém vzepětí). 

Předpokladem je uložení vazníků na stávající ŽB sloupy se zbudováním nových sloupů v ose AD/A1 

a AL/A1. 

  

                                                 
1 Bc. Radek Bulíček Přepočet a variantní návrh ocelové střešní konstrukce zimního stadiónu v Jihlavě. Brno, 2014. 11 s., 
144 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. 
Vedoucí práce doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.. 



Závěr 

 

   Byly posouzeny všechny nosné prvky stávající konstrukce; jmenovitě vazníky, vaznice, ztužidla a 

distanční prvky. Výpočtem bylo prokázáno, že většina prvků nevyhoví na mezní stav únosnosti a 

použitelnosti při užití momentálně platných norem. 

   Nová OK zastřešení byla navržena v souladu s legislativními a normativními předpisy se 

zaručením únosnosti a bezpečnosti konstrukce. 
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