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Anotace práce Obsahom diplomovej práce je návrh, vypracovanie projektu a statické 
posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie v dvoch odlišných variánt atypickej 
administratívnej budovy (centra). Objekt sa nachádza v husto zastavanej 

lokalite mesta Brno. Objekt je riešený ako sedem poschodový. Do 
jednotlivých nadzemných podlaží sa vstupuje z pavlače, ktorá je zastrešená a 
situovaná na okraji objektu. Pôdorysné rozmery objektu sú 57,6 x 57,6 m. 
Varianty sú porovnané na základe hmotnosti a veľkosti náterových plôch 
nosnej konštrukcie objektu. Pre víťaznú variantu je vypracovaná výkresová 
dokumentácia, statický výpočet spojov a detailov konštrukcie. 



Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The content of diploma thesis is designing, project development and static 

estimation of the supporting steel structure in two different variants of the 

atypical office building (business center). The object is located in densely 

built-up location in the Brno. The building is designed as a seven storey. The 

entrances to the above ground floors are designed from balconies, which are 

roofed and situated on the edge of the object. The footprint dimensions are 

57,6 x 57,6 m. Variants are compared based on weight and size of the coating 

surfaces supporting construction of the object. Drawing documentation, static 

calculation of joints and details of the construction are processed for the best 

variant. 

Klíčová slova Ocelová konštrukcia, administratívne centrum, statické posúdenie, p dorysné 
rozmery, odlišné varianty, náterové plochy, výkresová dokumentácia, nosná 
konšrukcia 

Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 

steel structure, office building, static estimation, footprint dimensions, various 

variants, coating surfaces, drawing documentation, supporting construction 

 



Abstrakt 

Obsahom diplomovej práce je návrh, vypracovanie projektu a statické posúdenie nosnej 
oceľovej konštrukcie v dvoch odlišných variánt atypickej administratívnej budovy (centra). 
Objekt sa nachádza v husto zastavanej lokalite mesta Brno. Objekt je riešený ako sedem 
poschodový. Do jednotlivých nadzemných podlaží sa vstupuje z pavlače, ktorá je zastrešená a 
situovaná na okraji objektu. Pôdorysné rozmery objektu sú 57,6 x 57,6 m. Varianty sú 
porovnané na základe hmotnosti a veľkosti náterových plôch nosnej konštrukcie objektu. Pre 
víťaznú variantu je vypracovaná výkresová dokumentácia, statický výpočet spojov a detailov 
konštrukcie.  
  

Klíčová slova 

Ocelová konštrukcia, administratívne centrum, statické posúdenie, p dorysné rozmery, 
odlišné varianty, náterové plochy, výkresová dokumentácia, nosná konšrukcia  
  

  

  

Abstract 

The content of diploma thesis is designing, project development and static estimation of the 

supporting steel structure in two different variants of the atypical office building (business 

center). The object is located in densely built-up location in the Brno. The building is 

designed as a seven storey. The entrances to the above ground floors are designed from 

balconies, which are roofed and situated on the edge of the object. The footprint dimensions 

are 57,6 x 57,6 m. Variants are compared based on weight and size of the coating surfaces 

supporting construction of the object. Drawing documentation, static calculation of joints and 

details of the construction are processed for the best variant.  

  

Keywords 

steel structure, office building, static estimation, footprint dimensions, various variants, 

coating surfaces, drawing documentation, supporting construction  
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