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ABSTRAKT  
Obsahom bakalárskej práce je návrh oceľovej nosnej konštrukcie jednoloďového 
halového objektu 
kultúrnej haly osadenej do mesta Šamorín na Slovensku. 
Pôdorysné rozmery objektu sú 40 x 78 m. Hlavná nosná konštrukcia je tvorená 
rovinnými priečnymi väzbami. Priečna väzba je tvorená priehradovým väzníkom 
oblúkového tvaru výšky 1,7 m, ktorý je 
na jednej strane kĺbovo uložený na votknutom stĺpe a na opačnej strane kĺbovo 
uložený na základovú konštrukciu. Vzdialenosť priečnych väzieb je 6 m. Priestorová 
tuhosť je zaistená 
systémom rozpier a pozdĺžnych a priečnych stužidiel. Na priečnych väzbách 
sú uložené tenkostenné väznice. Všetky prúty konštrukcie sú navrhnuté 
z valcovaných profilov triedy S355.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
kultúrna hala, oceľová konštrukcia, priehradový väzník, tenkostenné väznice, nosná 
konštrukcia, oblúkový tvar, spriahnutá oceľobetónová doska  

ABSTRACT  
The content of the bachelor's thesis is the design of a steel loadbearing structure 
of a single-aisle cultural hall located in the town of Šamorín in Slovakia. Ground 
plan dimensions are 40 x 78 m. The main supporting system is composed of main 
trusses. The main truss is formed by an arch-shaped truss girder with a height 
of 1,7 m, which is on one side pinned on column and on the other side is pinned 
into foundation. Distance between main trusses is 6 m. Spatial rigidity of the 
structure is ensured by system of collar beams, longitudinal and sway braces. Thin-
walled beams are placed on the system of main trusses. All bars of the structure 
are designed from hot-rolled profiles of class S355.  

KEYWORDS  
cultural hall, steel structure, truss girder, thin-walled purlin, loadbearing structure, 
arch shape, composite steel and concrete slab  
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