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Anotace
Cílem bakalářské práce bylo vypracování vybraných částí projektové dokumentace
zadaného objektu, v rozsahu pro stavební řízení, se zaměřením na návrh skladeb konstrukcí a
stavebních

detailů.

Řešeným

objektem

je

administrativní

budova

v Záběhlicích.

Administrativní budova se nachází ve svažitém terénu a má tři nadzemní a jedno podzemní
podlaží. Objekt je zastřešen čtyřmi plochými střechami v různých výškových úrovních.
Nosnou konstrukcí budovy jsou primárně železobetonové stěny společně s železobetonovými
obousměrně pnutými deskami. Obvodový plášť je řešen jako kontaktní zateplovací systém
z minerální vlny.
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Annotation
The aim of the bachelor's thesis was to develop selected parts of the project
documentation of the assigned object, in the scope for construction proceedings, focusing on
the design composition of structures and construction details. The solved object is an office
building in Záběhlice. The office building is located on the sloping terrain and it has three
above-ground and one underground floor. The building is covered with four flat roofs at
different height levels. The load-bearing structure of the building is primarily reinforced
concrete walls together with reinforced concrete slabs in both directions. The perimeter
cladding is designed as a contact thermal insulation system made of mineral wool.
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