
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 
  

  

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA 
MULTI-FUNCTION SPORTS HALL 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   DENISA KOPECKÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. KAREL SÝKORA 
SUPERVISOR 

BRNO 2016                   
 

 



 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 

Studijní obor 3647R013 Konstrukce a dopravní stavby 

Pracoviště Ústav kovových a dřevěných konstrukcí 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Student Denisa Kopecká 

Název Víceúčelová sportovní hala 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Karel Sýkora 

Datum zadání 

bakalářské práce 
30. 11. 2015 

Datum odevzdání 

bakalářské práce 
27. 5. 2016 

V Brně dne 30. 11. 2015 

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

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. 

Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 

Děkan Fakulty stavební VUT 
 



  

Podklady a literatura 

1. Prostorové uspořádání. 

2. ČSN EN 1993 (731401), Navrhování ocelových konstrukcí. 

3. Literatura podle doporučení vedoucího bakalářské práce. 

4. Odborné publikace v časopisech a sbornících, které se vztahují k řešené problematice, podle 

doporučení vedoucího bakalářské práce. 

  

Zásady pro vypracování 

Návrhněte nosnou ocelovou konstrukci víceúčelové sportovní haly. 

Půdorysné rozměry jsou max. 36 x 48 m osově, výška není omezena. 

Konstrukci navrhněte pro oblast Česká Třebová. 

 

Předepsané přílohy: 

1. Technická zpráva obsahující základní charakteristiky navržené konstrukce, požadavky na 

materiál, spojovací prostředky, montáž a ochranu. 

2. Statický výpočet hlavních nosných prvků a částí konstrukce. 

3. Výkresová dokumentace obsahující zejména dispoziční výkres, výkres vybraných konstrukčních 

dílců, charakteristické detaily podle pokynů vedoucího bakalářské práce. 

4. Orientační výkaz spotřeby materiálu.  

Struktura bakalářské/diplomové práce 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 
vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 

vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP). 

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 
vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 

vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou 

součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují). 

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

Ing. Karel Sýkora 

Vedoucí bakalářské práce 

 

 

  



Abstrakt 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zabývat se návrhem a posouzení víceúčelové sportovní haly pro 

běžné sporty, obdélníkového půdorysu o rozměrech 36x48m a světlé výšce cca 9m. Hala se nachází 

v blízkosti centra města Česká Třebová. Byla vypracována jedna varianta, ve které příčnou vazbu 

tvoří 5 příhradových rámů po 12m a podélnou vazbu vzpěrkové vaznice, střešní a okapové ztužidla.  

Práce je zaměřena na zatížení ocelové konstrukce haly a řešení jednotlivých konstrukčních prvků 

včetně detailů a spojů. 
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 Sportovní hala, nosná ocelová konstrukce, příhradový rám, vzpěrková vaznice, okapové ztužidlo 

  

Abstract 

  
The aim of my bachelor thesis was to deal with proposal and assessment of multi-function hall for 

ordinary sports, a rectangular plan with dimensions 36x48m and the height of the structure about 15 

meters. The hall is situated near the center of Ceska Trebova. There was one variant, in which the 

main frame forms 5 main trusses after 12 meters and longitudinal system is formed by lattices 

frames,roof and plan bracings. The thesis is focused on the load pressure and solution of individual 

elements including assembly detail and joint. 
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