
VSB . Technická univerzita ostrava
Fakulta stavební
Katedra architektury

Student:

Studijní program:

Studijní obor:

Téma:

Zadátní bakalářské práce

Iveta Sokolová

B3502 Architektura a stavitelství

3501R01 1 Architektura a stavitelství

Startovní byty pro mladé v Novém Jičíně
Starting house for young people in Noý Jičín

Zásady pro vypracování:

1) Studie stavby (návrh stavby) rozpracovanáv rámciAteliérové tvorby II
2) Cást dokumentace pro provedení stavby
a) 80% Architektonicko - stavební ěást:
(doporuěený minimální rozsah podle velikosti objektu: Pruvodní a technická zprávav přiměřeném rozsahu,
zastavovaci a vytyěovací plán, ýkresy zá./r.|ad:ů m 1:50, půdorys jednoho podlaži m 1:50, řez vedený
schodištěm m 1:50, ýkres konstrukce stropu m 1:50, ýkres konstrukce střechy m 1:50, pohledy m i:100
nebo m 1:50, speciťrkace technického a uživatelského standardu objektu: klempířské konstrukce, viplně
otvorů, skladby podlah, izo|ace, sťešní konstrukce, obvodové fasádní pláště, truhlářské konstrukce,
zámeěnické konstrukce, . . . .)
b) 20% specializace Pozemní stavitelství (rozsah ď|e zadáni vedoucího práce)

Dokumentace sfudie stavby bude svázána (kroužkovávazba,laminace.'.) v deskách formátu A3,každý
ýkres bude opatřen názvem práce,jménem a příjmením a studijní skupinou sfudenta, pořadoqým číslem
ýkresu, školním rokem, měřítkem a názxem školy. Titulní list bude graficky pojednán a bude opatřen
nézvem školy, nátntempráce,jménem a příjmením a studijní skupinou sfudenta, školním rokem, jménem a
příjmením vedoucího práce a všech konzultantu.
Dokumentace pro provedení stavby bude odevzdána formol za|ožených ýkresů ve složce formátu 44.
Technická a pruvodní zpráva bude svrázána samostatně (laminace hřbetu nebo podobně). obsah obou dvou
dokumentací bude v souladu se standardy profesních ýkonů Výkonového řádu Čra a Črarr G.2,3,5).
oba dokumenty budou za|oženy ve složkách zfuňých desek.

Rozsah grafic\ých prací:

Rozsah pruvodní zprávy:

Závěreěná prezentace:
nezbytrrém pro veřejné předvedení a obhajobu práce.
K bakalářské práci bude přiložen poster (plakát) velikosti A1 na výšku.

Seznam doporuěené odborné literatury:

Neufert E.: Navrhování konstrukcí, Consulinvest, Praha 1995

dle potřeby

dle potřeby

bude zpracovánav Power Pointu (nebo obdobném programu) v rozsahu


