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ABSTRAKT
Předmětem této diplomové práce je návrh a statické posouzení dřevěné nosné konstrukce ví-
ceúčelového objektu v Plzni. Jedná se o kupoli sestávající ze zakřivených žeber v radiálním
uspořádání nad trojúhelníkovým půdorysem, který má jednu stranu zakřivenou. Tohoto tvaru
jsem docílila seříznutím kupole ve dvou místech na sebe přiléhajících a to tvoří dvě svislé stěny
konstrukce. Největší půdorysný rozměr nosné konstrukce je 54,4 metrů a maximální výška je
+18,0 metrů. Návrh je zpracován ve dvou variantách.

KLÍČOVÁ SLOVA
Kupole, dřevěná nosná konstrukce, víceúčelový objekt, zakřivená žebra

ABSTRACT
The subject of this diploma thesis is design and static assessment of timber load bearing structure
of multipurpose building in Plzeň. It is cupola consited of two radial curved ribs above a triangle
ground plan with one oval edge. I got this shape by cutting the cupola vertically on these two
triangle edges and that created two walls of the construction. The largest ground plan dimension
of load bearing structure is 54,4 meters and the maximum height is +18,0 meters. The design is
processed in two various drafts.
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