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Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby bytového domu
s bezbariérovým bydlením v rozsahu ke stavebnímu povolení. Bytový dům je lokalizován v Brně.
Objekt má 6 podlaží, jedno podzemní a pět nadzemním podlaží, z toho je jedno ustupující podlaží.
Nosná konstrukce budovy se skládá ze železobetonu, kontaktním zateplovacím systémem a plochou
střechou. Cílem práce je stavební výkresová dokumentace bytového domu, technická zpráva stavební
části, předběžný statický výpočet, tepelně technické posouzení, technologické postupy,
harmonogram a zařízení staveniště.
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Abstract:

This bachelor thesis deals with the elaboration of the project documentation of newly built
apartment house and the barrier-free housing for building perimission. Apartment house is located in
Brno city. The building has 6 floors, one is under ground and five above ground, which one of them is
receding floor. The main supporting structure is made of reinforced concrete, ETICS systém and flat
roof. Goal of work is drawing documentation of building, technical report of building part,
preliminary static calculation, thermo-technical assessment, technological procedures, schedule and
site facilities.
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Úvod:

V rámci bakalářské práce jsem se zabývala vypracováním projektové dokumentace v rozsahu ke
stavebnímu povolení. Bakalářská práce se skládá z několika částí. Technické zprávy, ve které je popis
objektu a upřesnění požadavků na materiál a provedení stavby. Ve výkresové části jsou vypracované
samostatné výkresy. V přílohách je řešený předběžný statický návrh budovy. V další příloze je řešeno
tepelně technické zhodnocení a posouzení nejdůležitějších části bytového domu a tabulka pro
akustické požadavky z norem, na které byl brán potaz při navrhovaní materiálového a konstrukčního
řešení. Součástí je také příloha, kde se věnuji orientačnímu časovému plánu a technologii stavby.
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