
VÍT 
KEKULA 

ČESKÉ VYSOKÉ 
UČENÍ TECHNICKÉ 
V PRAZE 
 
FAKULTA 
STAVEBNÍ 
 
 

BAKALÁŘSKÁ 
PRÁCE 
 
2021 
 
 
 
 



Úvodní část 

Obsah 

Zadání bakalářské práce ……………………………………………………………………………. 3 

Čestné prohlášení …………………………………………………………………………………… 4 

Poděkování …………………………………………………………………………………………... 5 

Anotace ……………………………………………………………………………………………….. 6 

Klíčová slova …………………………………………………………………………………………. 6 

Annotation ……………………………………………………………………………………………. 6 

Keywords ……………………………………………………………………………………………... 6 

Zdroje a literatura …………………………………………………………………………………….. 7 

 





4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím uvedených zdrojů 
a literatury. 

 

V Příkrakově 13. 5. 2021               Vít Kekula 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěl poděkovat vedoucí mé bakalářské práce Ing. Lence Hanzalové, Ph.D., 
za odborné vedení této práce, za přístup a užitečné připomínky při konzultacích a za věnovaný 
čas. Dále bych chtěl poděkovat Ing. Haně Hanzlové, CSc., za pomoc, rady a konzultace 
statické části. V neposlední řadě chci poděkovat všem, kteří mě během studia podporovali. 



6 
 

Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním vybraných částí projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení Administrativně výrobní budovy v Chrudimi. Projekt 
obsahuje architektonicko-stavební část a konstrukčně statickou část s částí geotechnickou. 
Architektonicko-stavební část je rozšířena o návrh, tepelně technické posouzení a detaily 
obalových konstrukcí. 

Budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Půdorys objektu má obdélníkový tvar. 
Objekt je založen na základových pasech. Konstrukční systém budovy tvoří železobetonové 
stěny a sloupy, společně se železobetonovými stropními deskami. Objekt je zastřešen plochou 
střechou. Obvodový plášť tvoří kombinace kontaktního zateplovacího systému a provětrávané 
fasády. 

Klíčová slova 

Administrativně výrobní budova, železobeton, plošné základy, plochá střecha, projektová 
dokumentace, stavební povolení 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with design and elaboration of selected parts of project 
documentation for building permit of an Office and production building in Chrudim. The project 
contains an architectural-construction part and a structurally static part with a geotechnical 
part. The architectural-construction part is extended by a design, thermal technical 
assessment and details of packaging structures. 

The building has two overground floors and one underground floor. The floor plan of the 
building has a rectangular shape. The building is based on foundation passes. 
The construction system of the building consists of reinforced concrete walls and columns, 
together with reinforced concrete ceiling slabs. The building is covered with a flat roof. The 
perimeter cladding consists of a combination of a thermal insulation system and a ventilated 
facade. 

Keywords 

Office and production building, reinforced concrete, surface foundation, flat roof, project 
documentation, building permit
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