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Platné normy pro určení účinků zatížení a pro navrhování ocelových konstrukcí: 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha 

a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí. Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 

pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-1-3 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující 

pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily 

ČSN EN 1993-1-5 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn 

ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 

Předmětem bakalářské práce je vypracování návrhu a posouzení nosné ocelové konstrukce 

multifunkční sportovní haly o půdorysných rozměrech cca 60×34 metrů a výšce 13 metrů. 

Z dispozičního hlediska se jedná o jednolodní halový objekt s válcovou střechou. Pro určení 

klimatických zatížení bude uvažována lokalita Přerov.  

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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Typ práce  Bakalářská práce 

Přidělovaný titul  Bc. 

Jazyk práce   Čeština 

Datový formát PDF 
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Abstrakt práce Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné 

ocelové konstrukce multifunkční sportovní haly v Přerově. Hala 

má obdélníkový půdorys o rozměrech 34 x 61 m a výšku 13 m. 

Příčná vazba je tvořena obloukovými příhradovými vazníky a 

sloupy. Vzdálenost příčných vazeb je 6 m. Jednotlivé příčné 

vazby jsou propojeny vaznicemi a paždíky a tuhost konstrukce 

je zajištěna kombinací příčných a podélných ztužidel. 



Abstrakt 

práce  

v anglickém 

jazyce 

 

 

The bachelor thesis deals with design and structural assement 

of the steel multifunctional sports hall in Přerov. The 

dimensions of the rectangular floor plan are 34 x 61 m and the 

height is 13 m. Its main frame is created of cylindrical truss and 

columns. The distance of each cross links is 6 m. Single main 

frames are mutually connected with purlins and girts and the 

spatial rigidity of the structure is provided by sway bracings 

and longitudinal  bracings. 

 

Klíčová slova Ocelová konstrukce, sportovní hala, příhradový vazník, vaznice, 

ztužidla, přípoje 

 

Klíčová slova   Steel structure, sport hall, truss frames, bracing, conections      

v anglickém  

jazyce 

 



Tato bakalářské práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce 

multifunkční sportovní haly v Přerově. Hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 

34 x 61 m a výšku 13 m. Příčná vazba je tvořena obloukovými příhradovými vazníky a 

sloupy. Vzdálenost příčných vazeb je 6 m. Jednotlivé příčné vazby jsou propojeny 

vaznicemi a paždíky a tuhost konstrukce je zajištěna kombinací příčných a podélných 

ztužidel. 

Ocelová konstrukce, sportovní hala, příhradový vazník, vaznice, ztužidla, přípoje

 

      The bachelor thesis deals with design and structural assesment of the steel 

multifunctional sports hall in Přerov. The dimensions of the rectagular floor plan are 34 

x 61 m and the height is 13 m. Its main frame is created of cylindrical truss and columns. 

The distance of each cross links is 6 m. Single main frames are mutually connected with 

purlins and girts and the spatial rigidity of the structure is provided by sway bracings and 

longitudinal bracings.  

Steel structure, sport hall, truss frames, purlin, bracing, conections 



Václav Mika Multifunkční sportovní hala. Brno, 2019. 11 s.,183 s. příl. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a 

dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Martin Horáček, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem 

Multifunkční sportovní hala je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 24. 5. 2019  

   Václav Mika 
autor práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Multifunkční sportovní hala 

zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 24. 5. 2019  

   Václav Mika 
autor práce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rád bych poděkoval  panu  Ing. Martinu Horáčkovi Ph.D. za veškeré rady, trpělivost 

a  čas, který mi věnoval při konzultacích. 

V Brně dne 24. 5. 2019  

   Václav Mika 
autor práce  



Obsah práce:  

Textová část:  

01 Titulní list  

02 Zadání VŠKP  

03 Popisný soubor  

04 Abstrakt, klíčová slova  

05 Bibliografická citace  

06 Prohlášení o původnosti VŠKP  

07 Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP  

08 Poděkování  

09 Obsah práce  

10 Seznam použité literatury  

 

Přílohy:  
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