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Anotace 
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší 

výstavbu zimního stadionu Padok IceRing. Diplomová práce obsahuje návrh 

prostorové, technologické a časové struktury. Dále se autor zabývá jednotlivými fázemi 

zařízení staveniště a technologickým postupem ledové plochy. Autor zde navrhuje a 

posuzuje variantní řešení nosné konstrukce z hlediska časového, technologického a 

ekonomického a toto řešení porovnává s původní nosnou konstrukcí. Cílem této 

diplomové práce je navrhnout ekonomicky vhodné řešení výstavby v plynulé časové 

posloupnosti.  
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Annotation 
The subject of this diploma thesis is Construction technology desing of Padok IceRing 

winter stadium. This thesis contains space, technology and time managment of 

constrution process.  The author designs phases of construction site and technological 

diagram of ice rink. Further he designs and evaluates variants of loadbearing structure 

with multicriteria analysis.  The aim of the thesis is to desing optimal construction 

process. 
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Space structure, technological structure, time managment, technological diagram of 
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ZÁVĚR 
 

Tento projekt/stavbu jsem si vybral, protože obsahuje velké množství 

různorodých stavebních a technologických prací a dodávek, má velmi dobrá kvalitu 

předané dokumentace a díky modernímu pojetí návrhu ledního stadionu.  
 

Cílem diplomové práce bylo efektivně navrhnout výstavbu – dbát na rychlost 

výstavby tak i na kvalitu provedení a bez zbytečných výdajů. Stavbu jsem v prostorové 

struktuře rozdělil na tři objekty a navrnul jsem výstavbu těchtě objetku „najednou“ tak, 

aby jednotlivé čety po dokončení úkolu bez zbytečných prodlev nebo čekání mohli 

nastoupit na další činnost.  
 

Při porovnání navržené doby výstavby se skutečnou realizací se můj návrh 

dobou výstavby přiliš neliší od skutečného provedení. 

 

Návrh realizace z diplomové práce: 

• Od ledna do prosince:  11 měsíců a 7 dní 

Skutečná realizace  

• Od ledna do prosince  11 měsíců a 14 dní 
 

Nejdůležitější část stavby jsou ledové plochy, proto jsem vypracoval podrobný 

technologický postup pro tuto konstrukci.  
 

Stavba obsahuje velké množství technologii, které zasahují do konstrukcí. 

Nosný systém je prefabrikovaný a staveniště je velikostí i tvarem stísněné s velkou 

mírou zastavěnosti navrženými objekty. Bylo proto potřeba během vypracovávání 

diplomové práce řešit problémy a činnosti, které se v bytové výstavby nevyskytují. 

Navrhnul jsem proto zařízení staveniště se znázorněním řešení těchto problémů. 

  

 Byl také staticky navržen a posouzen alternativní nosný systém střední části 

objektu. Tento návrh byl poté porovnán s původní nosnou konstrukcí z hlediska 

časového, technologického a ekonomického. 
 

Cíle diplomové práce byly splněny.  
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