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Předpisy a standardy upravující požadavky na stavby pro daný typ využití. 
Pilgr, M.: Kovové konstrukce. Navrhování prvků ocelových konstrukcí. Akademické nakladatelství CERM, 2019. 
Bujňák, J. a Vičan, J.: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Žilinská univerzita v Žiline, 2012. 
da Silva, L. S., Simoes, R., Gervásio, H. Design of Steel Structures. 2nd edition, ECCS - European Convention for 
Constructional Steelwork, 2016. 
Ferjenčík, P. a kol. Navrhovanie oceľových konštrukcií, 1. časť + 2. časť. SNTL Praha, 1986. 
Marek, P. a kol. Kovové konstrukce pozemních staveb. SNTL Praha, 1985. 
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. 
ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. 
ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. 
ČSN EN 1994 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí. 
ČSN EN 1090-2: Provádění ocelových konstrukcí. 
a další související normy a technické dokumenty.  

Vypracujte statický návrh nosné konstrukce obchodního centra v Brně. Nosná konstrukce bude zhotovena z oceli, 
některé konstrukční prvky mohou být z ocelobetonu. Půdorys objektu bude mít šestiúhelníkový tvar o vnějším 
rozměru přibližně 60 metrů a celková výška objektu nad terénem bude přibližně 22 m. Konstrukce bude navržena 
na účinky klimatických zatížení odpovídajících umístění stavby v Brně. Vypracujte několik variant řešení 
a nejvýhodnější variantu zpracujte podrobněji. Výstupem práce bude srovnání řešených variant konstrukce, statické 
posouzení hlavních prvků nosné konstrukce a vybraných spojů zvolené varianty, výkresová dokumentace (dispoziční 
výkresy, výkresy hlavních konstrukčních dílců a charakteristických detailů), výkaz materiálu a technická zpráva.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 
závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST 
VUT" (povinná součást závěrečné práce).  
2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání, a 
zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací 
na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné 
práce, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Ondřej Pešek, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie nákupného centra 

situovaného v Brne. Vypracované boli tri varianty, z ktorých bola vybraná jedna pre 

podrobnejšie spracovanie. Varianty majú šesťuholníkový pôdorys s maximálnym rozmerom 

60,0 m, štyri nadzemné podlažia a rovnaké konštrukčné riešenie. Líšia sa v usporiadaní stropníc, 

stĺpov, v pôdorysnom tvare presklenej galérie a v použitých prierezoch. Konštrukčný systém 

budovy je tvorený stĺpmi uloženými na neposuvných kĺbových podporách, kĺbovo pripojenými 

prievlakmi, stropnicami a väznicami. Konštrukcia galérie sa skladá z priečlí momentovo tuho 

spojenými so stĺpmi a na druhej strane kĺbovo pripojenými k stredovému prstencu. Tuhosť 

konštrukcie je zaistená systémom zvislých priehradových stužidiel a vo vodorovnom smere 

tuhou spriahnutou oceľobetónovou stropnou doskou. Nosné prvky sú z ocele S355, okrem 

stropníc, ktoré sú navrhnuté z ocele S235.  

Nákupné centrum, oceľová konštrukcia, spriahnutá oceľobetónová stropná doska, stropnica, 

prievlak, prstenec, statický výpočet 

 

 

 

 

The aim of the diploma thesis is to design and assessment of the steel structure of shopping 

mall, which is situated in Brno. Three variants were processed, from which one was selected for 

more detailed processing. Variants have hexagonal floor plan with maximum dimension 60,0 m, 

four floors and same structural solution. They differ in plan of secondary beams and columns, in 

floor plan of glass atrium and used cross-sections. Building´s load-bearing structure consists of 

pin-supported columns, primary beams, secondary beams and purlins. Rigidity of the structure 

is enshured by system of vertical bracings and in horizontal direction by composite slab. The 

structure elements are made of steel S355, except secondary beams, which are made of steel 

S235. 

Shopping mall, steel structure, composite slab, secondary beam, primary beam, steel ring, 
structural design report 



Bc. Dagmar Brozmanová Nákupní centrum v Brně. Brno, 2021. 9 s., 226 s. příl. Diplomová práce. 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. 
Vedoucí práce Ing. Ondřej Pešek, Ph.D.  

 



Rada by som sa veľmi pekne poďakovala vedúcemu mojej diplomovej práce Ing. Ondřejovi 
Peškovi, Ph.D. za  venovaný čas, záujem a vedomosti, ktoré mi poskytol počas spracovávania 
práce.  
Tiež by som sa rada poďakovala mojej rodine za podporu, nekonečnú trpezlivosť nielen pri 
písaní tejto práce, ale počas celého štúdia a vôbec jeho umožnenie. 
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