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Student:

sfudiiní program:

sfudijní obol:

Téma:

Zásady pro \,Tpracování:

1) Studie stavby (návrh stavby) rozpracovaná v lámci Ateliérové tvorby lI
2) Cást dokumentace pro provedení stavby
a) 80% Ařchitektonicko - stavební část:
(doporučený minimání.ozsah podle velikosti objel1u: Pruvodní a technická Zpráva v piiměřeném rozsahu,
zastavovací a výyčovací plán, qýkresy základů m 1:50, půdorys jednoho podlaží m 1:50, řez vedeqi
schodištěm m l:50, !.ýl(res konst ukce stropu m l:50, uýkres konstnikce střechy m 1:50' pohledy Ín 1j 100
nebo m 1:50, specifikace techrrického a úivatelského standardu objeku: klempířskó konstrukce, \aíplně
otvorů, skladby podlai, izolace, střešní konstrukce, obvodové fasádní pláště, truhlářské konstukce,
zámečnické konstrukce, '. '.)
b) 20% specia]izace Pozemní stavitelství (rozsah dle zadíní vedoucího práce)

Dokumentace sfudie stavby bude sváána (krouŽková vazba' laminace...) v deskách formátu A3, každý
ýkres bude opatřen nrázvem pláce' jménem a příjmením a sfudijní skupinou studenta, pořadovým číslem
{ýkesu, školním lokem, měřítkem a názvem školy. Titulní list bude graficla pojednrán a bude opatřen
názvem školy, názvem práce, jménem a přijmením a studijní skupinou studenta, školnim rokem' jménem a
přÍmením vedoucího prláce a všech konzultantů'
Dokumentace pro plovedení stavby bude odevzdána fomou založených \.ýkIesů ve s]ožc€ formáfu A4.
Technická a průvodní zpráva bude svázá1a samostatně (]aminace hřbetu nebo podobně). obsah obou dvou
dokumentací bude v souladu se standaldy profesních výkonů výkonového řádu ČKÁ a ČKAIT (].2, ]'5.)'
oba dokumenty budou zaloŽ€ny ve složkách z twdých desek.

Rozsah grafi ckých prací:

Rozsah píůvodní zpnávy:

ZáýěreóĎá pfezentace:
nezb}'hém plo veřejné předvedení a obhajobu práce.
K bakalářské práci bude přiložen poster (plakát) velikosti A1 na Úšku.

Zad'ání bakalářské práce

Micha| Pavlík
B]502 AŤchifektuřa a stávitelství

3501R01 l Architektum a stavitelství

ob1aný objel1v Moravské Ostravě

Dwelling building in Moravská Ostrava

dle potřeby

dl€ potřeby

bude zpracována v Power Pointu (nebo obdobném proglamu) v rozsahu



seznam doporuěené odbomé literatury:

Neufert E.: Navrhování konstrukcí, consulinvest, Praha 1995
Vavelka J., Chybík J', Mrlík F.i stavební B,zika 2, vutium Praha 1995
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csN 730540-1 až 4 - Tepelná ochrana budov, další csN a příslušné hygienické předpisy

Formá]ní náležitosti a rozsah bakaliálské práce stanoví polqaly pro 1ypmcoýíní zveřejněné na webov'ých
stnánkách fakulty.
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