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ABSTRAKT  
Cílem bakalářské práce je návrhu a statickému posouzení nové nosné ocelové konstrukce zastřešení 

zimního stadionu v Jihlavě. Stávající objekt má nepravidelný půdorys a výška ŽB sloupů je 12m. Nová 

ocelová konstrukce byla navržena na šířku 60m a délku 96m. Nosný systém je tvořen prostorovými 

příhradovými vazníky se zakřivenými pásy a válcovanými HEA vaznicemi. Hlavní nosné prvky jsou 

z oceli S355. 

Klíčová slova  

zimní stadion, prostorový příhradový vazník, válcované vaznice, ocelová konstrukce 

ABSTRACT  
The aim of bachelor thesis is the design and check of the new steel (load-bearing) structure of the 

roofing of the winter stadium in Jihlava. The existing building has a irregular plan and the height of 

the columns is 12m. The new steel structure was designed with a width of 60m and a length of 96m. 

The load-bearing system consists of a spatial truss girder and rolled IPE purlins. The main load-

bearing elements are made of S355 steel. 

KEYWORDS  
winter stadium, spatial truss girder, rolled purlin, steel structure 
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1 Úvod 
Předmětem bakalářské práce je

v Jihlavě. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 69

Budova přiléhající na prostor zimního stadionu má tři nadzemní podlaží. 

architektonických studií na rekonstrukci

zastřešení jak zimního stadionu, tak přilé

řešení zastřešení zimního stadionu v

Stávající konstrukční řešení střechy se skládá z

se spodními táhly s prolomenou horní pásnicí a 

bude snesena a nahrazena novou nosnou ocelovou konstrukcí

soutěžní zápasy hokejového klubu.

Nová konstrukce je navržena jako ocelová, hlavní nosné

na které jsou uloženy válcované vaznice průřezu HEA

štítová pole jsou tvořená příhradovými vaznicemi.

2 Použité podklady a literatura
Výkresová dokumentace stávající 

postupnou rekonstrukci zpracoval

Soupis použitých norem 

[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

metrologii a státní zkušebnictví, 2011

[2] ČSN EN 1991-1-3  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013 

[3] ČSN EN 1991-1-4  Eurokód 1: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013

[4] ČSN EN 1993-1-1  Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

pravidla pro podzemní stavby

zkušebnictví, 2011 

[5] ČSN EN 1993-1-3  Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

Doplňující pravidla pro tenkostěnné materiály za studena tvarované prvky a plošné p

Český normalizační institut, 2008

[6] ČSN EN 1993-1-8  Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

Český normalizační institut, 2006

3 Spodní stavba, základy
Není předmětem této části projektu, která řeší pouze ocelové

Železobetonový skelet a založení bude případně posouzeno v

Zastřešení zimního stadionu v Jihlavě 

práce je návrh a posouzení nového zastřešení Horáckého zimního stadionu 

Jihlavě. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 69×60 m s výškou stávajících žb. sloupů 12

Budova přiléhající na prostor zimního stadionu má tři nadzemní podlaží. V jedné z

rekonstrukci se uvažuje dostavění 4NP. Tím se docílí jednot

onu, tak přiléhající budovy. Tato varianta byla zvolena jako podklad pro 

řešení zastřešení zimního stadionu v rámci bakalářské práce. 

Stávající konstrukční řešení střechy se skládá z ocelových příhradových vazníků girlandového tvaru 

lomenou horní pásnicí a z girlandových vaznic. Stávající nosná konstrukce 

bude snesena a nahrazena novou nosnou ocelovou konstrukcí. Zimní stadion 

soutěžní zápasy hokejového klubu. 

onstrukce je navržena jako ocelová, hlavní nosné prvky tvoří příhradové prostorové vazníky, 

válcované vaznice průřezu HEA. Štítová (čelní) stěna je zaoblená a obě krajní 

tvořená příhradovými vaznicemi. 

a literatura 
Výkresová dokumentace stávající budovy byla vypracována firmou AS PROJECT CZ s.r.o.

postupnou rekonstrukci zpracovali Ing. arch. Antonín Buchta, a Ing. Vladimír Žák jr.

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, Úřad pro technickou 

metrologii a státní zkušebnictví, 2011 

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013 

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a 

tavby, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla 

Doplňující pravidla pro tenkostěnné materiály za studena tvarované prvky a plošné p

Český normalizační institut, 2008 

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků

Český normalizační institut, 2006 

Spodní stavba, základy 
Není předmětem této části projektu, která řeší pouze ocelové konstrukce nového zastřešení. 

Železobetonový skelet a založení bude případně posouzeno v samostatné projekční části.

3 

návrh a posouzení nového zastřešení Horáckého zimního stadionu 

výškou stávajících žb. sloupů 12 m. 

jedné z navržených 

ím se docílí jednotného 

hající budovy. Tato varianta byla zvolena jako podklad pro 

ocelových příhradových vazníků girlandového tvaru 

Stávající nosná konstrukce 

. Zimní stadion slouží pro trénink a 

prvky tvoří příhradové prostorové vazníky, 

. Štítová (čelní) stěna je zaoblená a obě krajní 

firmou AS PROJECT CZ s.r.o. Studii pro 

Ing. Vladimír Žák jr. 

, Úřad pro technickou normalizaci, 

3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem, 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013  

4: Obecná zatížení – Zatížení větrem, 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013 

1: Obecná pravidla a 

, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

3: Obecná pravidla – 

Doplňující pravidla pro tenkostěnné materiály za studena tvarované prvky a plošné profily, 

8: Navrhování styčníků, 

konstrukce nového zastřešení. 

samostatné projekční části. 
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4 Svislé nosné konstrukce
Svislé konstrukce spodní stavby žb. skeletu nejsou součástí této části projektu. 

opláštění sendvičovými PUR panely

prosklením. 

5 Vodorovné nosné konstrukce
Vzhledem ke stáří přiléhající budovy, charakteru 

konstrukce pravděpodobně tvořeny monolitickou žb. deskou.

Zastřešený prostor s vnitřní ledovou plochou nemá stropní konstrukci.

v obloukovém tvaru s nadvýšením 1,8 m. Pohledovým materiálem příhradové konstrukce jsou 

ocelové trubky bezešvé.  

5.1 Vaznice 
Vaznice jsou navrženy z profilu HEA20

konstruovaná jako prostý nosník o délce 4m a 8m. Vaznice jsou

U, který je přivařen na horní pá

Vaznice jsou součástí ztužujícího s

trapézového plechu, který bude k

Přesto jsou vaznice posouzeny na vliv vzpěru bez uvážení 

Příhradová vaznice je umístěna v

profilem HEA200 a vertikálně navazuje na plnostěnné vaznice

z trubkových profilů. 

5.2 Vazník 
Příhradový prostorový vazník má tvar úseče 

1,8 m. Celá konstrukce je tvořená sedmi příčnými vazbami s

přepravě je vazník rozdělen na tři 

Styčníkové spoje jsou svařované a to průběžným sv

Profily navržené pro konstrukci vazníku:

Horní pas 

    Dolní pas

Svislice

Diagonály

5.3 Ztužidla 
Svislé podélné příhradové ztužidlo je navrženo po vzdálenostech 18

k hornímu a dolnímu pásu příhradového prostorového vazníku. Zajišťuje stabilitu celé konstrukce. 

Spojení ztužidel s vazníky je řešeno šroubovým spojem přes styčníkové plechy.

Zastřešení zimního stadionu v Jihlavě 

Svislé nosné konstrukce 
Svislé konstrukce spodní stavby žb. skeletu nejsou součástí této části projektu. 

vými PUR panely, případně jako štítové stěny s paždíkovým rastrem a 

Vodorovné nosné konstrukce 
Vzhledem ke stáří přiléhající budovy, charakteru a členění stavby budou vodorovné nosné 

vořeny monolitickou žb. deskou. 

vnitřní ledovou plochou nemá stropní konstrukci. Nové z

nadvýšením 1,8 m. Pohledovým materiálem příhradové konstrukce jsou 

profilu HEA200 z oceli třídy S355 v osové vzdálenosti 3m. Vaznice je 

konstruovaná jako prostý nosník o délce 4m a 8m. Vaznice jsou na vazníky uloženy 

s příhradového prostorového vazníku. 

jsou součástí ztužujícího systému. Předpokládá se dostatečné příčné ztužení vaznic pomocí 

trapézového plechu, který bude k vaznici připojen v každé vlně pomocí samořezných šroubů TEX. 

Přesto jsou vaznice posouzeny na vliv vzpěru bez uvážení stabilizace trapézovým plechem

vaznice je umístěna v krajním štítovém poli v osové vzdálenosti 3m. Horní pas je tvořen 

a vertikálně navazuje na plnostěnné vaznice.  Spodní pas a diagonály jsou opět 

Příhradový prostorový vazník má tvar úseče kružnicového oblouku o rozpětí 60 m s

1,8 m. Celá konstrukce je tvořená sedmi příčnými vazbami s osovou vzdáleností 12m. Kvůli 

přepravě je vazník rozdělen na tři dílce, mezi kterými jsou navržené montážní 

ařované a to průběžným svarem po obvodu průniku trubkových ploch.

Profily navržené pro konstrukci vazníku: 

Horní pas  
střed TR  273,0x16 
kraj TR  273,0x14,2 

Dolní pas TR  273,0x16 

Svislice 
střed TR  139,7x10,0 
kraj TR 168,3x10,0 

Diagonály 
střed TR  88,9x5,0 
kraj TR  144,3x6,0 

odélné příhradové ztužidlo je navrženo po vzdálenostech 18-24-18 m. Je uchycené 

hornímu a dolnímu pásu příhradového prostorového vazníku. Zajišťuje stabilitu celé konstrukce. 

je řešeno šroubovým spojem přes styčníkové plechy.

4 

Svislé konstrukce spodní stavby žb. skeletu nejsou součástí této části projektu. Předpokládá se 

paždíkovým rastrem a 

členění stavby budou vodorovné nosné 

Nové zastřešení je navrženo 

nadvýšením 1,8 m. Pohledovým materiálem příhradové konstrukce jsou 

osové vzdálenosti 3m. Vaznice je 

uloženy pomocí profilu 

. Předpokládá se dostatečné příčné ztužení vaznic pomocí 

každé vlně pomocí samořezných šroubů TEX. 

stabilizace trapézovým plechem. 

osové vzdálenosti 3m. Horní pas je tvořen 

Spodní pas a diagonály jsou opět 

oblouku o rozpětí 60 m s nadvýšením 

osovou vzdáleností 12m. Kvůli 

 šroubové spoje. 

trubkových ploch. 

18 m. Je uchycené 

hornímu a dolnímu pásu příhradového prostorového vazníku. Zajišťuje stabilitu celé konstrukce. 

je řešeno šroubovým spojem přes styčníkové plechy. 
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Příčné střešní ztužidlo je umístěno v

prostorovými vazníky. Je tvořeno diagonálními pruty připevněný

formě vaznic a pásy, které tvoří 

Příčné ztužidlo ve štítových polích je navrženo pro zajištění stability dolních

příhradové vaznice. 

6 Zatížení a statický výpočet
Ve výpočtu stálého zatížení je zahrnuta tíha střešního pláště, jehož skladbu tvoří hydroizolační f

z PVC-P DEKPAN 76k o tloušťce 

minerální vata DEKWOOL DWr o tloušťce 140 mm, parozábrana SUNFLEX Roof

plech TR 150/280/0,75 a dále ostatní stálé zatížení

kostka a vlastní tíha, která byla vygenerovaná pomocí výpočtového programu RFEM Dlubal 

software. 

Zatížení sněhem je počítáno pro oblast Jihlava, kde je charakterist

zemi  sk = 1,32 kPa. Ve výpočtu je uvažovaný sníh rovnoměrný (plný) a naváty (z leva, zprava). 

Zatížení větrem je počítáno pro větrnou ob

vegetací nebo budovami nebo s

20násobek výšky překážky). Základní rychlost větru činí v

příčným větrem na střechu a stěny, s

Součinitelé zatížení uvažované při výpočtu:

Typ zatížení

Stálá zatížení

Proměnná 
zatížení

 

  
Pro požární situaci nebyla konstrukce posuzována, protože není stanovena požární odolnost 

požární zprávou. 

7 Výpočtový model 
Výpočtový model byl vytvořen v

prvků.  Program umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, posouzení statiky a navrhování 

rovinných i prostorových konstrukcí, které 

RFEM určuje deformace, vnitřní síly, napětí i podporové reakce. Pomocí přídavného modulu pro 

ocelové a hliníkové konstrukce RF

únosnosti podle norem.  

Zastřešení zimního stadionu v Jihlavě 

Příčné střešní ztužidlo je umístěno v krajních polích, vždy mezi dvěma krajními příhradovými 

prostorovými vazníky. Je tvořeno diagonálními pruty připevněnými kloubově a d

sy, které tvoří pásy obloukových vazníků, spolu s jejich vlastním ztužením.

Příčné ztužidlo ve štítových polích je navrženo pro zajištění stability dolních a horních

Zatížení a statický výpočet 
zahrnuta tíha střešního pláště, jehož skladbu tvoří hydroizolační f

 1,5 mm, minerální vata DEKWOOL DWr o tloušťce 80 mm, 

minerální vata DEKWOOL DWr o tloušťce 140 mm, parozábrana SUNFLEX Roof

50/280/0,75 a dále ostatní stálé zatížení (osvětlení, VZT, lávky pro revize

kostka a vlastní tíha, která byla vygenerovaná pomocí výpočtového programu RFEM Dlubal 

Zatížení sněhem je počítáno pro oblast Jihlava, kde je charakteristická hodnota zatížení sněhem

= 1,32 kPa. Ve výpočtu je uvažovaný sníh rovnoměrný (plný) a naváty (z leva, zprava). 

Zatížení větrem je počítáno pro větrnou oblast II. a kategorii terénu III (Oblasti

o s izolovanými překážkami, jejichž vzdálenost je maximálně 

20násobek výšky překážky). Základní rychlost větru činí vb,0 = 25 m/s. Uvažuje se 

příčným větrem na střechu a stěny, s vnitřním tlakem větru ani třením větru není uvažováno.

lé zatížení uvažované při výpočtu: 

Typ zatížení Druh působení γ 

Stálá zatížení 
nepříznivě 1,35 

příznivě 1,0 
Proměnná 

zatížení 
nepříznivě 1,5 

příznivě 0 

Pro požární situaci nebyla konstrukce posuzována, protože není stanovena požární odolnost 

Výpočtový model byl vytvořen v programu RFEM vhodný pro 3D analýzu metodou konečných 

prvků.  Program umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, posouzení statiky a navrhování 

rovinných i prostorových konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles.

RFEM určuje deformace, vnitřní síly, napětí i podporové reakce. Pomocí přídavného modulu pro 

ocelové a hliníkové konstrukce RF-/STEEL EC3 bylo pak provedeno posouzení na mezní stav 

  

5 

, vždy mezi dvěma krajními příhradovými 

kloubově a dále svislicemi ve 

jejich vlastním ztužením. 

a horních pasů 

zahrnuta tíha střešního pláště, jehož skladbu tvoří hydroizolační fólie 

1,5 mm, minerální vata DEKWOOL DWr o tloušťce 80 mm, 

minerální vata DEKWOOL DWr o tloušťce 140 mm, parozábrana SUNFLEX Roof-IN PLUS a trapézový 

revize), multimediální 

kostka a vlastní tíha, která byla vygenerovaná pomocí výpočtového programu RFEM Dlubal 

ická hodnota zatížení sněhem na 

= 1,32 kPa. Ve výpočtu je uvažovaný sníh rovnoměrný (plný) a naváty (z leva, zprava).  

i rovnoměrně pokryté 

izolovanými překážkami, jejichž vzdálenost je maximálně 

Uvažuje se s podélným a 

vnitřním tlakem větru ani třením větru není uvažováno. 

Pro požární situaci nebyla konstrukce posuzována, protože není stanovena požární odolnost 

programu RFEM vhodný pro 3D analýzu metodou konečných 

prvků.  Program umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, posouzení statiky a navrhování 

prutů, desek, stěn, skořepin a těles. 

RFEM určuje deformace, vnitřní síly, napětí i podporové reakce. Pomocí přídavného modulu pro 

/STEEL EC3 bylo pak provedeno posouzení na mezní stav 
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8 Materiál a povrchová úprava
Všechny hlavní nosné prvky konstrukce jsou navržené z

použité bezešvé. 

Trapézový plech má od výrobce deklarovanou standardní povrchovou úpravu polyesterovým a 

ochranným lakem a dále je opa

Protikorozní ochrana a všechny nátěry musí být provedené podle platných norem a bude 

upřesněna podle požadavků investora. Je nutné dodržet tloušťku jednotlivých vrstev pro agresivitu 

daného prostředí. 

9 Zvláštní a neobvyklá konstrukční řešení, detaily
Za neobvyklou konstrukční skutečnost lze považovat již vlastní velkorozponové zastřešení, které 

přináší řadu konstrukčních i výpočetních úskalí. Již vlastní výpočet velkého počtu prvků je náročný 

pro výpočetní techniku a vlastní zadání. Již jen nevhodná volba vazeb mezi pruty vede často 

k nestabilitě výpočtového modelu. Konstrukční řešení detailů, styčníků a spojů, je pak voleno již 

spíše v běžných ověřených detailech.

10 Limitující a ovlivňující technologické podmínky
Dle ČSN EN 1090 – příloha B konstrukce spadá do výrobní kategorie PC2 (svařované dílce vyrobené 

z výrobků oceli S355 a vyšší) a kategorie použitelnosti SC1 (konstrukce a dílce navržené na 

kvazistálé zatížení) 

Dle ČSN EN 1990 – příloha B konstrukce spadá do

Konstrukce má návrhovou kategorii životnost 4, tedy na 50 let.

Limitujícím faktorem konstrukce je pak celková svislá deformace vazníku v

vodorovná deformace na straně kluzné podpory. S

zavěšených konstrukcí na střešní konstrukci a rovněž při návrhu opláštění na straně kluzné 

podpory. 

11 Zásady provádění 
Vazníky jsou rozdělené na tři montážní celky

v místě dolního pásu a diagonály

příhradový prostorový nosník na zemi a poté jako celek uložit pomocí jeřábu, bude použita 

varianta s dočasnou podporou v

připojí se podélné ztužidlo. Stejný postup bude prová

dílcem, nakonec se uloží druhý (střední) montážní díl vazníku.

Statické schéma obloukových vazníků tvoří jedna krajní pevná podpora a protilehlá kl

s vodorovnými posuny až do 60mm. 

Zastřešení zimního stadionu v Jihlavě 

a povrchová úprava 
Všechny hlavní nosné prvky konstrukce jsou navržené z oceli třídy S355, přičemž trubky jsou 

Trapézový plech má od výrobce deklarovanou standardní povrchovou úpravu polyesterovým a 

je opatřen antikondenzační úpravu rubabsorb. 

Protikorozní ochrana a všechny nátěry musí být provedené podle platných norem a bude 

upřesněna podle požadavků investora. Je nutné dodržet tloušťku jednotlivých vrstev pro agresivitu 

neobvyklá konstrukční řešení, detaily 
Za neobvyklou konstrukční skutečnost lze považovat již vlastní velkorozponové zastřešení, které 

přináší řadu konstrukčních i výpočetních úskalí. Již vlastní výpočet velkého počtu prvků je náročný 

a vlastní zadání. Již jen nevhodná volba vazeb mezi pruty vede často 

nestabilitě výpočtového modelu. Konstrukční řešení detailů, styčníků a spojů, je pak voleno již 

běžných ověřených detailech. 

Limitující a ovlivňující technologické podmínky 
příloha B konstrukce spadá do výrobní kategorie PC2 (svařované dílce vyrobené 

výrobků oceli S355 a vyšší) a kategorie použitelnosti SC1 (konstrukce a dílce navržené na 

příloha B konstrukce spadá do třídy následků CC3 a třídy provedení EXC3

Konstrukce má návrhovou kategorii životnost 4, tedy na 50 let. 

Limitujícím faktorem konstrukce je pak celková svislá deformace vazníku v řádu 16 cm a i 

vodorovná deformace na straně kluzné podpory. S těmito deformacemi je třeba počítat při návrhu 

zavěšených konstrukcí na střešní konstrukci a rovněž při návrhu opláštění na straně kluzné 

 
Vazníky jsou rozdělené na tři montážní celky. Montážní spoje jsou umístěny za podélné ztužidlo 

dolního pásu a diagonály. Jelikož není pravděpodobné ve stávajícím prostoru smontovat 

příhradový prostorový nosník na zemi a poté jako celek uložit pomocí jeřábu, bude použita 

dočasnou podporou v místě podélného ztužidla. Nejprve se uloží první 

připojí se podélné ztužidlo. Stejný postup bude prováděn i na druhé straně s třetím montážním 

ží druhý (střední) montážní díl vazníku. 

Statické schéma obloukových vazníků tvoří jedna krajní pevná podpora a protilehlá kl

vodorovnými posuny až do 60mm.  

6 

oceli třídy S355, přičemž trubky jsou 

Trapézový plech má od výrobce deklarovanou standardní povrchovou úpravu polyesterovým a 

Protikorozní ochrana a všechny nátěry musí být provedené podle platných norem a bude 

upřesněna podle požadavků investora. Je nutné dodržet tloušťku jednotlivých vrstev pro agresivitu 

Za neobvyklou konstrukční skutečnost lze považovat již vlastní velkorozponové zastřešení, které 

přináší řadu konstrukčních i výpočetních úskalí. Již vlastní výpočet velkého počtu prvků je náročný 

a vlastní zadání. Již jen nevhodná volba vazeb mezi pruty vede často 

nestabilitě výpočtového modelu. Konstrukční řešení detailů, styčníků a spojů, je pak voleno již 

příloha B konstrukce spadá do výrobní kategorie PC2 (svařované dílce vyrobené 

výrobků oceli S355 a vyšší) a kategorie použitelnosti SC1 (konstrukce a dílce navržené na 

třídy následků CC3 a třídy provedení EXC3a. 

řádu 16 cm a i 

rmacemi je třeba počítat při návrhu 

zavěšených konstrukcí na střešní konstrukci a rovněž při návrhu opláštění na straně kluzné 

. Montážní spoje jsou umístěny za podélné ztužidlo 

ve stávajícím prostoru smontovat 

příhradový prostorový nosník na zemi a poté jako celek uložit pomocí jeřábu, bude použita 

místě podélného ztužidla. Nejprve se uloží první montážní díl a 

třetím montážním 

Statické schéma obloukových vazníků tvoří jedna krajní pevná podpora a protilehlá kluzná podpora 
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Pevná podpora bude řešena úložným styčníkem s

šroubů do vrcholu žb. sloupů. Kluzná podpora pak bude řešena obdobným styčníkem, ten ale 

bude kluzně uložen na nerezové n

vymezen jediný možný podélný

detail opláštění koncové podélné stěny v

Při provádění ocelové konstrukce je třeba dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce, zvláště 

pro práce ve výškách. 

12 Závěr 
Tato bakalářská práce je zpracována

vlastní konstrukční návrh a statický výpočet nosné oce

dokumentace jsou základní přehledné výkresy ocelové konstrukce, která váží okolo

Vzhledem k půdorysné ploše zastřešení se jedná zhruba o 40,99 kg/

rozhodující a typové detaily styč

Zastřešení zimního stadionu v Jihlavě 

ožným styčníkem s výztuhami a s dvojicí vlepených kotevních 

šroubů do vrcholu žb. sloupů. Kluzná podpora pak bude řešena obdobným styčníkem, ten ale 

bude kluzně uložen na nerezové nebo „teflonové“ desce. Pomocí přídržných profilů pak bude 

podélný posun konce vazníku. Na tento posun pak bude nutné navrhnout 

detail opláštění koncové podélné stěny v návaznosti na půdorysnou tuhou žb. konstrukci 4NP. 

celové konstrukce je třeba dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce, zvláště 

Tato bakalářská práce je zpracována přibližně na úrovni projektu pro stavební povolení. Řeší 

vlastní konstrukční návrh a statický výpočet nosné ocelové konstrukce zastřešení. Součástí 

dokumentace jsou základní přehledné výkresy ocelové konstrukce, která váží okolo

půdorysné ploše zastřešení se jedná zhruba o 40,99 kg/m2.Doplněny

rozhodující a typové detaily styčníků, styků apod. 

7 

dvojicí vlepených kotevních 

šroubů do vrcholu žb. sloupů. Kluzná podpora pak bude řešena obdobným styčníkem, ten ale 

ebo „teflonové“ desce. Pomocí přídržných profilů pak bude 

posun konce vazníku. Na tento posun pak bude nutné navrhnout 

návaznosti na půdorysnou tuhou žb. konstrukci 4NP.  

celové konstrukce je třeba dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce, zvláště 

přibližně na úrovni projektu pro stavební povolení. Řeší 

lové konstrukce zastřešení. Součástí 

dokumentace jsou základní přehledné výkresy ocelové konstrukce, která váží okolo 327,9 tun. 

Doplněny jsou pak některé 


