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1. Situace - půdorys a umístění budovy v návaznosti na vedlejší objekt výrobní haly. 

2. Dispozice - půdorys a základní modulové parametry. 

3. Literatura podle doporučení vedoucí bakalářské práce.  

Vypracujte statický a konstrukční návrh ocelové nosné konstrukce patrové budovy pro 

administrativní účely, která přiléhá k navazujícímu objektu výrobní haly o výšce 8,8 m. Objekt 

administrativní budovy má 5 podlaží a půdorys tvaru písmene L s modulovým uspořádáním, 

tj. osovou vzdáleností sloupů 9 x 7,5 m. Celková délka nosné konstrukce budovy činí 27 

m (uvažováno osově - 3 x modul 9 m), šířka budovy je 7,5 m (osově) v její užší části a 15 

m (osově - 2 x modul 7,5 m) v její širší části vymezené jedním krajním polem. V rámci návrhu 

stropní konstrukce zvažte použití betonové desky spřažené se stropnicemi. Klimatická 

zatížení uvažujte pro město Brno. 

Vypracujte technickou zprávu, statický výpočet a výkresovou dokumentaci v rozsahu podle 

pokynů vedoucí bakalářské práce.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 

práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 

práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 

doplňují).  

 
prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. 

Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 

  



Obsahom bakalárskej práce je návrh a posúdenie administrátívnej budovy, ktorá 

prilieha k výrobnej hale, no nieje na nej staticky závislá. Objekt práce je situovaný 

v Brne. Pôdorysný tvar budovy je v tvare L. Osová vzdialenosť stĺpov v pozdĺžnom 

smere je 9m a v priečnom 7,5m. Celkovo má budova dĺžku 27m a šírku 15m 

(vzdialenosť je braná na osi stĺpov). V užšej časti priečneho smeru má budova širku 

7,5m. Stropy sú tvorené spriahnutou oceľobetónovou doskou. Výška budovy 

je 18,7m.  

Statické posúdenie, administratívny objekt, spriahnutá koštrukcia, medzný stav 

únosnosti, medzný stav použiteľnosti, skrutkový spoj, kútový zvar, kotvenie, 

spriahnutie, prievlak, stĺp, zaťaženie  

This bachelors thesis deals with design of administrative building adjacent to 

a metalworking shed. The administrative building is statically independent 

on metalwork shed. Building is located in Brno. Floor plan of building is in shape 

of letter L. Axis distance of columns is 9m longitudinal and 7,5m transverse. Total 

length of building is 27m longitudinal and 15m transverse ( distance is measured 

between axis of columns). In narrow part of transverse is width of the building 

7,5m. Ceiling is made of composite steel-concrete structure. Height of the building 

is 18,7m.  

Static check, office building, composite steel and concrete structure, ultimate limit 

state, serviceability limit state, bolted connection, fillet weld, anchorage, composite 

action, primary beam, column, load  

  



Peter Lehocký Vícepodlažní budova pro administrativní účely. Brno, 2020. 59 s., 27 s. 

příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce prof. Ing. Marcela Karmazínová, 

CSc.  

  



Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem 

Vícepodlažní budova pro administrativní účely je shodná s odevzdanou listinnou 

formou.  

V Brně dne 4. 6. 2020  

   Peter Lehocký 
autor práce  

 

  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Vícepodlažní budova pro 

administrativní účely zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité 

informační zdroje.  

V Brně dne 4. 6. 2020  

   Peter Lehocký 
autor práce  



Ďakujem pani prof. Ing. Marcela Karmazínovej, CSc. za odborné a pohotové 

vedenie, pomoc pri zpracovaní bakalárskej práce, všetko jej vynaložené 

úsilie a čas poskytnúť čo najlepšie a najrelevantnejšie podklady, rady a 

skúsenosti. 

 

 

V Brne dňa 4.6.2020      ............................. 

         Podpis autora 

         Peter Lehocký  



A. Technická správa 

B. Statický výpočet 

C. Výkresová dokumentácia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


