
VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV KOVOVÝCH A D�EV�NÝCH KONSTRUKCÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES
  
  

ZAST�EŠENÍ VÍCEÚ�ELOVÉHO SPORTOVNÍHO 
OBJEKTU
THE ROOFING OF THE SPORT MULTIPURPOSE HALL

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   Bc. MÁRIO KOTEŠ 
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. STANISLAV BUCHTA
SUPERVISOR 



BRNO 2013                  

VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program N3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu 
Navazující magisterský studijní program s prezen�ní formou 
studia 

Studijní obor 3607T009 Konstrukce a dopravní stavby 

Pracovišt� Ústav kovových a d�ev�ných konstrukcí 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant Bc. MÁRIO KOTEŠ 

Název Zast�ešení víceú�elového sportovního objektu 

Vedoucí diplomové práce Ing. Stanislav Buchta 

Datum zadání 
diplomové práce 

31. 3. 2012 

Datum odevzdání 
diplomové práce 

11. 1. 2013 

V Brn� dne 31. 3. 2012 

     .............................................           .............................................      

doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 
D�kan Fakulty stavební VUT 



  

Podklady a literatura 

�SN EN 1991 Zatížení staveb 
�SN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí 
Ocelové konstrukce pozemních staveb, Faltus  
Kovové konstrukce - Konstrukce pr�myslových budov, Melcher, Straka  
  

Zásady pro vypracování 

Vypracujte návrh a posouzení nosné konstrukce zast�ešení sportovního objektu o 
p�dorysných rozm�rech 35,0 x 48,0m, výška ve vrcholu 16,0m.  

Vypracujte: 
Technickou zprávu s alternativami �ešení. 
Statický výpo�et základních nosných prvk�. 
Výkresovou dokumentaci v rozsahu dispozi�ních a výrobních výkres� v�etn� kusovník�
materiálu. 
  

P�edepsané p�ílohy 

  

.............................................      

Ing. Stanislav Buchta 
Vedoucí diplomové práce 



 VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
 FAKULTA STAVEBNÍ 

POPISNÝ SOUBOR ZÁV�RE�NÉ PRÁCE 
Vedoucí práce Ing. Stanislav Buchta 

Autor práce Bc. MÁRIO KOTEŠ 

  

Škola Vysoké u�ení technické v Brn�

Fakulta Stavební 

Ústav Ústav kovových a d�ev�ných konstrukcí 

Studijní obor 3607T009 Konstrukce a dopravní stavby 

Studijní 
program

N3607  Stavební inženýrství 

  

Název práce Zast�ešení víceú�elového sportovního objektu 

Název práce v 
anglickém 
jazyce

The Roofing of the Sport Multipurpose Hall 

Typ práce Diplomová práce 

P�id�lovaný 
titul

Ing. 

Jazyk práce �eština 

Datový formát 
elektronické 
verze   

  

Anotace práce Úlohou diplomovej práce je vypracova� návrh a posúdenie zastrešenia 
viacú�elovej športovej haly. Viacú�elová športová hala má pôdorys o 
rozmeroch 48 x 35 m a výšku 16,0 m. Hala je tvorená prie�nymi väzbami z 
oce�ových priehradových väzníkov uložených k�bovo na valcovaných 
profiloch st�pov votknutých do betónových základov tvorených pilótami. 
Sedlová strecha skrytá za atikou z oce�ových štvorcových trubiek má sklon 
7,0°. Konštrukciu väzníc tvoria tenkostenné profily od firmy Voestalpine. 
Tuhos� konštrukcie je zaistená oce�ovými prvkami v rovine strešnej 
konštrukcie a v rovine pozd�žnej a štítovej steny. Práca je riešená v súlade s 
európskymi normami. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce

Main task of this thesis is to design a roofing of multi-purpose sport hall. 
Multipurpose sport hall has a floor dimensions 48 x 35 m and is 16.0 m 
high. The hall is composed of cross-linked steel girders saved on rolled 
profiles of columns, which transmit loads into concrete pile foundations. 
Gable roof has a slope 7° and it is hidden behind a parapet which consists of 
steel square profiles. The construction consists of thin-walled purlins made 



by the company Voestalpine. Rigidity is ensured by steel elements in the 
plane of the roof structure in the longitudinal plane and gable walls. The 
thesis is carried out in compliance with the Eurocodes. 

Klí�ová slova Zastrešenie viacú�elovej športovej haly, oce�ová konštrukcia, prie�na 
väzba, priehradový väzník, votknutý st�p, stuženie 

Klí�ová slova v 
anglickém 
jazyce

The Roofing of the Sport Multipurpose Hall, steel structure, croos-link, 
lattice truss, fixed column, bracing 



Abstrakt 

Úlohou diplomovej práce je vypracova� návrh a posúdenie zastrešenia viacú�elovej 
športovej haly. Viacú�elová športová hala má pôdorys o rozmeroch 48 x 35 m a výšku 16,0 
m. Hala je tvorená prie�nymi väzbami z oce�ových priehradových väzníkov uložených 
k�bovo na valcovaných profiloch st�pov votknutých do betónových základov tvorených 
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Abstract 

Main task of this thesis is to design a roofing of multi-purpose sport hall. Multipurpose 
sport hall has a floor dimensions 48 x 35 m and is 16.0 m  high. The hall is composed of 
cross-linked steel girders saved on rolled profiles of  columns, which transmit loads into 
concrete pile foundations. Gable roof  has a slope 7° and it is hidden behind a parapet which 
consists of steel square profiles. The construction consists of thin-walled purlins made by the 
company Voestalpine. Rigidity is ensured by steel elements in the plane of the roof structure 
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A. ÚVOD: 

Viacú�elová športová hala bude slúži� ako športové centrum. Hlavnou �as�ou je hala 
kde bude ihrisko o rozmeroch 20 x 40 m , ktoré bude slúži� na hranie loptových hier i 	alších 
športov. Sú�as�ou haly bude aj teleskopická tribúna so sklápacími sedadlami, pre prípad 
iného než športového využitia objektu. K hale je pripojená prístavba, ktorá bude slúži� ako 
zázemie športovcom i divákom. V nej sú umiestnené šatne, sociálne zariadenia a  technické 
miestnosti.  

Statický výpo�et je vypracovaný pre zvolenú variantu �.1 nosnej oce�ovej konštrukcie 
jednopodlažnej viacú�elovej športovej haly s pôdorysnými rozmermi 48,0 x 35,0 m 
a v výškou 16,0 m. 
Hala je tvorená prie�nymi väzbami z oce�ových priehradových väzníkov uložených k�bovo na 
valcovaných profiloch st�pov votknutých do betónových základov tvorených pilótami. Na 
väzníkoch bude zavesený podh�ad, takže strešná konštrukcia bude skrytá. Prie�ne väzby sú 
v osovom rasti od 5,75 m na okraji (osi 1, 9 ) po 6,0 m v stredných poliach (osi 2 – 8). 
Sedlová strecha skrytá za atikou z oce�ových štvorcových trubiek má sklon 7,0°. Konštrukcia 
väzníc tvoria tenkostenné profily od firmy Voestalpine. Tuhos� konštrukcie je zaistená 
oce�ovými prvkami v rovine strešnej konštrukcie a v rovine pozd�žnej a štítovej steny. Štítové 
steny sú tvorené valcovanými profilmi votknutými do železobetónových pätiek. 
Jednopodlažná konštrukcia prístavby založená na železobetónových pätkách je tvorená 
valcovanými st�pmi a nosníkmi v spáde 7,0° od budovy. Strešná konštrukcia je tak isto skrytá 
za atikou. 

B. VLASTNÝ TEXT PRÁCE: 

B1.POPIS KONŠTRUK�NÉHO SYSTÉMU 

Konštruk�ný systém a spôsob výstavby je popísaný v technickej správe. Vi	 príloha B1 

B2.NÁVRH A POSÚDENIE KONŠTRUKCIE 

Návrh a posúdenie samotnej konštrukcie bol vypravovaný pod�a platných európskych noriem. 
Statický výpo�et obsahuje príloha B2 

B3.VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA 

Výkresová dokumentácia diplomovej práce – vi	 príloha B3 

B4.VÝKAZ MATERÁLU 

Výkazy materiálu a spojovacích prvkov obsahuje príloha B4 



C. ZÁVER 

V diplomovej práci som sa pokúsil navrhnú� a staticky posúdi� zastrešenie viacú�elovej 
športovej haly. Vyhotovil som dielenskú dokumentáciu a výkaz použitých prvkov 
a materiálov konštrukcie. Zvolený variant sedlovej strechy skrytej za atikou považujem za 
estetickejší ako samostatnú sedlovú strechu. Snažil som sa o minimálnu pracnos� pri 
zostavovaní oce�ovej konštrukcie na stavenisku. 

D. ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV 
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���� STN EN 1991 Eurokód 1: Za�aženie konštrukcií �as� 1-1 : Všeobecné za�aženia – 

Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové za�aženia budov. Bratislava: Slovenský ústav 
technickej normalizácie, 2007, 40 strán. 
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Za�aženie vetrom. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007, 118 
strán. 
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�Navrhovanie oce�ových konštrukcií �as� 1-1: Všeobecné 

pravidlá a pravidlá pre budovy. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 
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strán. 
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E. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

Všetky ozna�ené zna�ky a symboly sú vysvetlené na príslušných výkresoch alebo 
ozna�ené odkazom na poznámky. 

F. ZOZNAM PRÍLOH 

B  Textová a výkresová dokumentácia 
B1  Technická správa  
B2  Statický výpo�et   
B3  Výkresová dokumentácia  
B4  Výkaz materiálu a spojovacích prvkov   



G. PRÍLOHY 

Prílohy diplomovej práce sú radené samostatne v zložke B. Ide  o dokumentáciu 
podloženú príslušnými výkresmi a textami. 
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