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Anotace práce Obsahem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce výstavního 

pavilonu ve tvaru kopule o půdorysném průměru 36 m a výšce 

12,67 m. Pavilon je navržen pro lokalitu Brno. Hlavní nosnou 

konstrukci tvoří prostorová konstrukce kopule vytvořená z trubek 

připojených na kulové styčníky. Při návrhu se vycházelo z tvaru 

Schwedlerovy kopule. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a 

posouzeny všechny pruty prostorové konstrukce. Dále bylo 

navrženo a posouzeno čepové ložisko, patní plech a přípoje na 

kulové styčníky. Součástí práce je také výkresová dokumentace 

obsahující přehledný výkres a výkres vybraných detailů. 

  
  

Anotace práce   

v anglickém  

jazyce  The bachelor’s thesis contents design of steel construction 

exhibition pavilion in the shape of a dome with plan diameter of 36 

meters and height of 12.67 meters. The pavilion is designed for the 

Brno site. The main load bearing structure consists of spatial 

construction dome made of tubes connected on spherical steel 

joints. Design was based on the shape of Schwedler’s dome. In the 

static calculation there are designed and assessed all bars of spatial 

structure. Also pin bearing, base plate and connection on spherical 

steel joints were designed and assessed. The thesis includes design 

documentation which consists of composed overview drawing and 

drawing of selected details as well. 

 

Klíčová slova Výstavní pavilon, ocelová konstrukce, kopule, prostorová 

konstrukce, kulový styčník, Schwedlerova kopule, meridiánový 
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Abstrakt 

Obsahem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce výstavního pavilonu ve tvaru 

kopule o půdorysném průměru 36 m a výšce 12,67 m. Pavilon je navržen pro lokalitu 

Brno. Hlavní nosnou konstrukci tvoří prostorová konstrukce kopule vytvořená z trubek 

připojených na kulové styčníky. Při návrhu se vycházelo z tvaru Schwedlerovy kopule. 

Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny všechny pruty prostorové konstrukce. 

Dále bylo navrženo a posouzeno čepové ložisko, patní plech a přípoje na kulové 

styčníky. Součástí práce je také výkresová dokumentace obsahující přehledný výkres a 

výkres vybraných detailů. 

 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis contents design of steel construction exhibition pavilion in the 

shape of a dome with plan diameter of 36 meters and height of 12.67 meters. The 

pavilion is designed for the Brno site. The main load bearing structure consists of spatial 

construction dome made of tubes connected on spherical steel joints. Design was based 

on the shape of Schwedler’s dome. In the static calculation there are designed and 

assessed all bars of spatial structure. Also pin bearing, base plate and connection on 

spherical steel joints were designed and assessed. The thesis includes design 

documentation which consists of composed overview drawing and drawing of selected 

details as well. 
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