
Zadání bakalářské práce

Student:

Studijní program:

Téma:

Lukáš Jašek

B3607 Stavební inženýrství

Technologie provádění vnitřních omítkových systémů - varianty řešení
pro tenkovrstvé a klasické systémy

a) část pro pozemní stavitelství: technická zpráva, situace 1:250, výkopy, základy 1:50 - 1:100, půdorysy
1:50 - 1:100, pohledy 1:100
b) část technologická: časových harmonogram, rozpočet, technologický postup

Seznam doporučené odborné literatury:

[1]	KOČÍ, B. a kol. Technologie pozemních staveb. Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007,
s. 319, ISBN 80 - 214 - 0354 – 3.
[2]	LÍZAL, P. a kol. Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Brno : Akademické nakladatelství
CERM, s.r.o., 2003, s. 109, ISBN 80 - 214 - 2536 - 9
[3]	JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb – hrubá stavba. Bratislava : Jaga group, 2001, s. 167,
ISBN 80 - 88905 – 29 -X.
[4]	JARSKÝ, Č. a kol. Technologie staveb II – příprava a realizace staveb. Brno : Akademické
nakladatelství CERM, s.r.o., 2003, s. 318, ISBN 80 - 7204 - 282 – 3.
[5]	ZAPLETAL, I., MUSIL, F. a kol.  Technológia stavieb - dokončovacie
práce 1 (Technologie staveb - Dokončovací práce 1). Bratislava : STU, 2002, s. 354, ISBN: 80-227-1693-6.
[6]	ZAPLETAL, I a kol. Technológia stavieb - dokončovacie práce 2 (Technologie staveb - Dokončovací
práce 2). Bratislava : STU, 2004, s. 299,
ISBN80-227-2084-4.
[7]	Zapletal, I., Jarský, Č. a kol. Technológia stavieb - dokončovacie
práce 3 (Technologie staveb - Dokončovací práce 3). Bratislava : STU, 2006,
 s. 284, ISBN 80-227-2484-X.
[8]	Technické normy v platném znění.

Studijní obor: 3607R041 Příprava a realizace staveb

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra pozemního stavitelství

Technology of internal plaster systems - alternatives to conventional
systems and thin

Zásady pro vypracování:



Vedoucí bakalářské práce:

Datum zadání:

Datum odevzdání: 03.05.2010

29.10.2009

Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.

Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.

vedoucí katedry děkanka fakulty
Ing. Marcela Halířová, Ph.D. doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D.





















   Anotace bakalářské práce 

Předmětem bakalářské práce je správně navrhnout bytový dům. Bytový dům se 

nachází na k.ú. obce Kobeřice, okres Opava. Bytový dům se bude nacházet ve svažitém 

terénu. Přístup k objektu bude vyřešen z ulice Hlučínská.  

Bytový dům je navržena jako částečně podsklepený s třemi nadzemními a  jedním 

podzemním podlažím. V bytovém domě se nachází 8 bytů a z toho 6 bytů 3+1 a 2 byty 1+1 . 

Byty 3+1 tvoří prostorný obývací pokoj , kuchyň , chodba , WC, koupelna, ložnice a dětský 

pokoj z kterého je přístup na balkón. Byty 1+1 tvoří prostorný pokoj, z kterého je přístup na 

balkón, kuchyň, chodba , WC, koupelna .  

V suterénu se nachází sklepní koje, které budou sloužit k užívání vlastníka bytu. 

V suterénu se také nachází kotelna, z které je bytový dům zásobován teplem. Vertikální 

propojení mezi jednotlivými patry zajišťuje železobetonové monolitické  schodiště obložené 

keramickou dlažbou . Větrání  místností přirozené a u místností kde nelze dosáhnout 

přirozeného větraní, větráme pomocí větrací  šachty. 

Dalším předmětem bakalářské práce je řešení technologie provádění vnitřních 

omítkových systémů. Posoudit varianty řešení pro tenkovrstvé a klasické systémy.  

 

Annotation of bachalor work 

The main subject of bachalor work is well-designed  multi-family house.This multi-

family house is in Kobeřice,region Opava.Multi-family house will be in steep land.Entrance 

to this object will be from Hlučínská street. 

Multi-family house is designed as particularly with cellar, with free upstairs floor and 

one underground floor.There are  eight flats in this multi-family house,six of them is 3+1 and 

two are 1+1. Flat 3+1 consist of living room,kitchen,hall,toilet,bathroom,bedroom and one 

bedroom for chlidren with balcony. Flats 1+1 is only one large room with 

balcony,kitchen,small hall,toilet and bathroom. 

There are some cellars in  basement floor,which are going to be used for the owners of 

flats. There is central rating boiler room too,to heat whole house. 



Vertical  cross conection between each floors connects ironbeton monolitic stair with 

flag pavement.Ventilation of rooms is natural and where is not possible,there is air shaft. 

The other subject of bachalor work is resulotion technologie making of  inside plaster 

systém.Must be checked variants of resolution for thin film and classic systems. 
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