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Název práce: Zimní stadion 

Autor práce:  Bc. Miroslav Kárník 

Oponent práce: Ing. Jan Barnat, Ph.D. 

Popis práce: 

V diplomové práci je řešen návrh dvoulodní ocelové konstrukce zimního stadionu v České 

Třebové. Půdorys hlavního objektu je téměř čtvercový o hraně 66 m. Maximální výška 

konstrukce je 15 m. Příčné vazby po vzdálenosti 6 m. tvoří kloubově uložené eliptické vazníky 

na vetknutých sloupech.  

Stabilita konstrukce je zajištěna systémem ztužidel. Hlavní použitý materiál je ocel S355.  

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.: 

Předložená diplomová práce je zpracována pečlivě a velmi přehledně. Ve statickém výpočtu je 

dobře nadefinované zatížení a kombinace. Velká část je věnována podrobnému řešení 

některých detailů. Ručním výpočtem je ověřen pouze jeden prvek, zbytek posudků prvků je 

doložen výstupem z programu. Ručním výpočtem je posouzena řada spojů ve střešní konstrukci 

a také některé části kotvení. Technická zpráva a výkresová dokumentace je zpracována ve velmi 

dobré kvalitě.  
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Připomínky a dotazy k práci: 

1. Varianty řešení jsou porovnány pouze na základě spotřeby materiálu a počtu styčníků. 

Při obhajobě okomentujte také míru rozdílů ve využití prvků na MSÚ a MSP. 

2. Pro střešní plášť jsou zvoleny panely KINGSPAN KS1000. Geometrie střechy je ale 

z hlediska různých zaoblení poměrně složitá. Jakým způsobem bude tento plášť 

přizpůsoben geometrii střechy. Obdobně není zcela jasné, jak bude realizováno 

opláštění v oblých částech obvodových stěn. 

3. Bylo mezi zatížení uvažováno s tíhou centrálního informačního systému, který by byl pro 

nový zimní stadion vhodný? 

4. Vyjma jednu vaznici je posouzení všech prvků doloženou pouze strojovým výpočtem, 

ovšem v poměrně stručné verzi. Z výpočtu nelze dohledat řadu důležitých vstupních 

parametrů stabilitního posouzení prutů. Okomentujte prosím stanovení použitých 

vzpěrných délek na horním a dolním páse vazníků. 

5. V detailech kotvení a kotevním plánu není vůbec rozlišeno mezi kotvením sloupů, které 

jsou anebo nejsou součástí příčného ztužidla. 

6. O návrhu a posouzení ztužidel je v práci jen velmi málo informací. Uveďte, jak byla 

ztužidla modelována ve výpočtu, na jaké namáhání byly jeho pruty posouzeny. 

7. Popište podrobněji namáhání vnitřního hlavního sloupu HEB800. Bylo by možné 

uvažovat o jeho optimalizací z hlediska průběhu namáhání, například s odstupňováním? 

 

Závěr: 

Celkově lze hodnotit práci jako zdařilou, byť některé detaily takto složité konstrukce nebyly 

podrobně řešeny. Navrhuji klasifikační stupeň B/1,5 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  17. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


