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Anotace práce Předmětem této diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce objektu 
pro sportovní účely ve dvou variantách. Objekt je situován v intravilánu 
města Holešov. Primárně je kladen důraz na splnění účelu konstrukce a jeho 
začlenění do dané lokality. Ocelovou konstrukci tvoří dva objekty,  hlavní 
(hala) a vedlejší (admin. část), které mají společnou východní stěnu. 
Půdorysný rozměr halové části je 40x40m a v nejvyšším bodě dosahuje 
výšky 15,9m. Administrativní část tvoří ocelový rám se sloupy v rastru 
8x8m výšky 8m. Celková výška tohoto patrového objektu je 8m. Pro 
analýzu vnitřních sil a posudky všech hlavních prvků konstrukce byl 
sestaven prostorový prutový model, na kterém se prováděla optimalizace 
pro oba mezní stavy. Opláštění objektu je provedeno systémem 
sendvičových panelů Kingspan.    
 

 
 

 
 



Anotace práce 
v anglickém 
jazyce 

The theme of this diploma thesis is design and check load-carrying steel 
structure of building for sport purposes in two variants. Building is situated 
in Holešov town. Primary emphasis is placed on purpose of this building 
and on her integration to the given locality. The steel structure is created by 
two objels, main (hall) and side part (admin. part). Both of this building 
have common east wall. Plan dimension of hall part is 40 on 40m and the 
highest point of this part is 15,9m height above ground. Admin. part  is 
greated like frame with columns  in 8x8m grid and 8m height. Overall 
height of this part is 8m. For analisys of internal forces was constructed 
spatial bar model which was used for an optimization of partial bars for 
both limit states. The cladding will be made by system of Kingspan panels. 
 

Klí čová slova 
 

Nosná ocelová konstrukce, jednopodlažní halová budova, navrhování, 
posouzení, zatížení, kombinace zatěžovacích stavů, vnitřní síly, deformace, 
příhradová deska, příhradový rošt, spřažená ocelobetonová konstrukce. 
 

Klí čová slova v 
anglickém 
jazyce 

Load-carrying steel structure, single-storey hall building, design, check, 
load, combination of loading cases, internal forces, deformation, truss plate, 
truss grid, compozite steel-concrete structure. 
 

      



ABSTRAKT A KLÍ ČOVÁ SLOVA  

 
 
Abstrakt 
Návrh nosné ocelové konstrukce objektu pro sportovní účely ve dvou variantách. Návrh a 
posouzení hlavních nosných konstrukčních prvků objektu. Řešení vybraných detailů. 
Vypracování výkresů řešených detailů, výrobního výkresu a výkresu dispozice. Vypracování 
specializace z oboru pozemního stavitelství.  
  
Klí čová slova 
Nosná ocelová konstrukce, jednopodlažní halová budova, navrhování, posouzení, zatížení, kombinace 
zatěžovacích stavů, vnitřní síly, deformace, příhradová deska, příhradový rošt, spřažená ocelobetonová 
konstrukce. 
   
Abstract 
Design of load-carrying steel structure of building for sport purposes in two variations. Examination 
of main load bearing structural members. Solution of chosen details. Elaboration of drawing 
of solved details, production drawing and layout drawing. Elaboration of specialization from 
civil structure branch. 
 
Keywords 
Load-carrying steel structure, single-storey hall building, design, check, load, combination of loading 
cases, internal forces, deformation, truss plate, truss grid, compozite steel-concrete structure. 
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