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ABSTRAKT
Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce objektu výstavního
pavilonu o délce 84 m a šířce 30 m. Konstrukce zastřešení je navržena a posouzena
ve dvou variantách. Varianta A je navržena jako trubkový příhradový vazník s osovou
vzdáleností 6m. Varianta B je také navržena jako příhradový vazník, avšak jiného
pohledového tvaru, jehož osová vzdálenost v konstrukci je rovněž 6m.U těchto variant
je porovnána hmotnost, pracnost a vzhled. Výhodnější varianta je zpracována
podrobněji. Výkresová dokumentace obsahuje kotevní plán, dispoziční uspořádání
a výrobní výkres vazníku.

KLÍČOVÁ SLOVA
ocelová konstrukce, objektu výstavního pavilonu, trubkový příhradový vazník, vaznice,
ztužidla, přípoje

ABSTRACT
This diploma thesis deals with design of the supporting steel structure of the building
of the exhibition pavilion with 84 m length and 30 m width. Roofing structure is designed
and examined in two versions. Variant A is designed like tubular truss girder with axis
distance 6 m. Variant B is also designed like tubular truss girder, but with different look,
with same axis distance. These versions are compared by weight, manufacturing
complexity and appearance, preferable version is processed in detail. Drawing
documentation includes an anchor plan, layout structure and truss production drawing.

KEYWORDS
steel construction, tubular truss girderr, purlin, bracing, connected member, Building
of the exhibition pavilion. building of the exhibition pavilion
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Abstrakt práce Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce
objektu výstavního pavilonu o délce 84 m a šířce 30 m. Konstrukce
zastřešení je navržena a posouzena ve dvou variantách. Varianta A
je navržena jako trubkový příhradový vazník s osovou vzdáleností 6m.
Varianta B je také navržena jako příhradový vazník, avšak jiného
pohledového tvaru, jehož osová vzdálenost v konstrukci je rovněž
6m.U těchto variant je porovnána hmotnost, pracnost a vzhled.
Výhodnější varianta je zpracována podrobněji. Výkresová
dokumentace obsahuje kotevní plán, dispoziční uspořádání a výrobní
výkres vazníku.
Abstrakt práce This diploma thesis deals with design of the supporting steel structure
v anglickém
of the building of the exhibition pavilion with 84 m length and 30
jazyce
m width. Roofing structure is designed and examined in two versions.
Variant A is designed like tubular truss girder with axis distance 6
m. Variant B is also designed like tubular truss girder, but with
different look, with same axis distance. These versions are compared

by weight, manufacturing complexity and appearance, preferable
version is processed in detail. Drawing documentation includes
an anchor plan, layout structure and truss production drawing.
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