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Požadavky na architektonické a dispoziční řešení 

Literatura doporučená vedoucím diplomové práce 

Zadání a cíle: 

Vypracujte variantní návrh nosné ocelové konstrukce obchodního centra o celkových 

půdorysných rozměrech cca 50 × 150 m. Dispozici navrhněte v souladu s architektonickými 

požadavky; klimatická zatížení uvažujte pro lokalitu Zlín. 

Požadované výstupy: 

Technická zpráva s odůvodněním zvolené varianty řešení 

Statický výpočet hlavních nosných částí konstrukce 

Výkresová dokumentace v rozsahu stanoveném vedoucím diplomové práce 

Výkaz spotřeby materiálu pro zvolenou variantu řešení 

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).  
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Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce obchodního 

centra, které se nachází ve Zlíně. Maximální půdorysné rozměry konstrukce jsou 

153 x 49 m. Maximální výška objektu je 23,1 m. Konstrukce obchodního centra je 

tvořena sloupy, průvlaky a stropnicemi. Stropní konstrukce je navržena jako spřažená. 

Konstrukce střechy nad centrální částí objektu je navržena ve dvou variantách. Je 

vypracován statický výpočet hlavních nosných částí konstrukce včetně spojů a detailů. 

ocelová konstrukce, prutová konstrukce, patrová budova, spřažená 

ocelobetonová konstrukce, zatížení, vnitřní síly, Eurokód, příhradový vazník, příčná 

vazba, spoje, styčník, koutový svar, kotvení 

The diploma thesis deals with design of steel structure of shopping centre, which 

is located in Zlín. The total ground plan‘s dimensions of the structure are 153 x 49 m.  

The maximum height of the building is 23,1 m. The structure of the shopping centre is 

formed by columns, primary and secondary beams. Floor structure is designed as 

composite steel and concrete structure. The roof structure, above the central part of 

the buildig is designed in two alternative versions. There is prepared statics calculation 

of the main load-bearing parts of the structure, including joints and details.  

steel structure, bar structure, multi-storey building, composite steel and concrete 

structure, load, internal forces, Eurocode, truss girder, main truss, connections, joint, 

fillet weld, anchorage 
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Obchodní 

centrum je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 11. 1. 2019  

   Bc. Barbora Hándlová 
autor práce  

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Obchodní centrum zpracoval(a) 

samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 11. 1. 2019  

   Bc. Barbora Hándlová 
autor práce  



Ráda bych poděkovala Ing. Milanu Pilgrovi, Ph.D. za odborné vedení mé diplomové 

práce, trpělivost, cenné rady a čas, který mi věnoval.  

Děkuji všem svým blízkým za podporu nejen při zpracování této práce, ale po celou 

dobu mého studia.  



 

 

 

 

 


