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ABSTRAKT
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce
víceúčelové haly. Objekt je situován do města Brna. Půdorys je obdélníkový
o rozměrech 60,14 × 79,10 m. Světlá výška konstrukce je 13,5 m a celková výška
konstrukce je 15,97 m. Příčná vazba je tvořena příhradovým obloukovým vazníkem
podepřeným sloupem a příhradovou konstrukcí po obou stranách. Příčné vazby
jsou spojeny plnostěnnými väznicami. Výsledný nosný systém byl vybrán ze dvou
předběžných variant řešení. Pro vybranou variantu byl zpracován statický výpočet
hlavních nosných částí konstrukce včetně styčníků a kotvení, technická zpráva,
výkresová dokumentace a výkaz materiálu.

KLÍČOVÁ SLOVA
víceúčelová hala, ocelová konstrukce, příhradová konstrukce, obloukový vazník,
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dokumentace

ABSTRACT
The subject of diploma thesis is design and static assessment of steel structure
of multipurpose hall. Construction is located in the city Brno. The floor plan
is rectangular with dimensions 60,14 × 79,10 m. Headroom of the structure is 13,5
m and total height is 16,5 m. A main frame is created of arch truss supported
by column and truss structure on both sides. The main frames are joined
by purlins. Final support structure was selected from two preliminary variants. For
the selected variant was made static calculation of main bearing elements
including joints and anchoring, technical report, drawings and bill of quantities.
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anchoring, technical report, static calculation, drawings
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