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Platné normy pro určení účinků zatížení a pro navrhování ocelových konstrukcí: 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha 

a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí. Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby 

ČSN EN 1993-1-3 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující 

pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily 

ČSN EN 1993-1-5 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn 

ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků 

Předmětem diplomové práce je vypracování dvou variantních návrhů nosné ocelové konstrukce 

zastřešení letištního terminálu o orientačních půdorysných rozměrech 60×80 metrů a následné 

podrobné posouzení vybrané varianty. Z dispozičního hlediska se jedná o jednolodní halový 

objekt. Pro určení klimatických zatížení bude uvažována lokalita Praha Ruzyně.  

Požadované výstupy:  

Vypracování a porovnání variant řešení 

Podrobné zpracování vybrané varianty řešení obsahující: 

- technickou zprávu  

- statický výpočet  

- výkresovou dokumentaci v rozsahu stanoveném vedoucím práce  

- výkaz materiálu 

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. Martin Horáček, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce 

letištního terminálu v Praze Ruzyni. Návrh je zpracovaný ve dvou variantách. Terminál 

má obdélníkový půdorys o rozměrech 79,3 x 98,65 m. Výška budovy v nejvyšším bodě 

je cca 21,5 m. Letištní terminál je tvořen 9 příčnými vazbami v osové vzdálenosti 9 m. 

Opláštění střechy a štítových stěn je navrženo ze sendvičových panelů. Čelní stěna je 

tvořena prosklenou fasádou. 

Ocelová konstrukce, letištní terminál, příhradový vazník, sloup, vaznice, čepový spoj, 

kotvení

The diploma thesis deals with design and structural assesment of the steel airport 

terminal in Prag-Ruzyne. The project is designed in two options. The dimensions of the 

rectagular floor plan are 79,3 x 98,65 m. The height of the building in highest point is 

21,5 m. The airport terminal contains 9 main frames spaced by 9 m. The cladding of the 

roof and the side walls is designed by sendwich panels. The face wall is made by glass 

facade system. 

Steel structure, airport terminal, truss frames, column, purlin, pin join, anchorage 



Bc. Václav Mika Letištní terminál. Brno, 2021. 9 s.,362 s. příl. Diplomové práce. Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. 

Vedoucí práce Ing. Martin Horáček, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Letištní terminál 

je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 15. 1. 2021  

   Bc. Václav Mika 
autor práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Letištní terminál zpracoval samostatně 

a že jsem uvedl všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 15. 1. 2021 

   Bc. Václav Mika 
autor práce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rád bych poděkoval panu Ing. Martinu Horáčkovi Ph.D. za veškeré cenné rady, 

trpělivost a čas, který mi věnoval při konzultacích. Také bych rád poděkoval své 

přítelkyni a rodině za podporu, kterou mi při tvorbě práce věnovali. 

V Brně dne 15. 1. 2021  

   Bc. Václav Mika 
autor práce  
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01) Dispozice varianta A    M 1:150 

02) Dispozice varianta B    M 1:150 

03) Kotevní plán     M 1:150, 1:10, 1:5 

04) Výrobní výkres dílce D1    M 1:25, 1:10 

05) Montážní výkres     M 1:150 

06) Detaily A, B     M 1:5 

07) Detail C      M 1:10 

F)  Výstup ze statického programu varianta A 

G) Výstup ze statického programu varianta B 

 

 

 



 

 

Seznam použité literatury:  

[1]  ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

[2]  ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 

sněhem. 

[3]  ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 

větrem.  

[4]  ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla 

a pravidla pro pozemní stavby. 

[5]  ČSN EN 1993-1-3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla 

- Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily.  

[6]  ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování 

styčníků.  

  

Internetové zdroje 

[7]  https://www.dlubal.com/cs/ 

[8]  https://www.kingspan.com/cz/cs-cz 

[9]  https://www.hilti.cz/ 

[10]  https://www.fce.vutbr.cz/KDK/horacek.m1 

[11] http://www.staticstools.eu/cs 

https://www.dlubal.com/cs/
https://www.kingspan.com/cz/cs-cz
https://www.hilti.cz/
https://www.fce.vutbr.cz/KDK/horacek.m1
http://www.staticstools.eu/cs

