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Anotace bakalářské práce 

 

Bakalářská práce zpracovává projekt, který je z části zaměřen na stavebně konstrukční 

řešení stavby, odpovídající požadavkům stavebního řízení a další část se zabývá 

technologickými procesy, kde hlavním úkolem je stanovení postupů zaměřených na samotnou 

realizaci stavby. 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba bytového domu umístěná na 

rovinatém travnatém pozemku v intravilánu obce Bystřice nad Olší. Navržený čtyřpodlažní 

bytový dům je tvořen třemi nadzemními podlažími s pěti bytovými jednotkami na každém z 

podlaží, a jedním podzemním podlažím, kde jsou umístěny technické místnosti se sklepními 

boxy jednotlivých bytů. Objekt je navržen jako monolitická skeletová konstrukce s výplňovým 

keramickým zdivem. 

Nedílnou součástí projektu je alternativní zastřešení klasickým dřevěným krovem se 

skládanou krytinou. 

 

 

Annotation of Bachelor thesis 

 

The Bachelor thesis deals with the project  concentrating  on building constructional 

design, in accordance with requests of building control. The other part of this thesis deals with 

technological process where the main task is to define methods focused on the realization of a 

building. 

The subject of the project documentation is a new flat- building situated on the flat grassy 

property in the urban area of the village Bystřice nad Olší. The designed four-floor flat-

building has been constructed with three above-ground floors where there are five flats on 

each one and one sublevel floor where there are situated technical rooms with the basement 

boxes for each flat. The building object has been designed as a monolithic framed structure 

building with the beam ceramic filling. 

The integral part of the project is the alternative standard timber frame of the roof with 

folded roof cover.  
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 A.10 Střecha 

 A.11 Pohled jihovýchodní 

 A.12 Pohled severozápadní 

 A.13  Pohled jihozápadní 

 A.14  Pohled severovýchodní 

 A.15  Výpisy výrobků  

 

           B. Alternativní zastřešení objektu 

 B.1   Technická zpráva – se zaměřením na realizaci 

 B.2 Půdorys krovu 

 B.3 Řez střechou A1 – A1´ 

 B.4 Řez střechou B2 – B2´ 

 B.5 Střecha 

 

           C. Technologická část 

 C.1 Technická zpráva – zařízení staveniště 

 C.2 Situace zařízení staveniště 

 C.3 Technologie provádění betonových konstrukcí 

 C.4 Časový plán výstavby 

 

 



 

Seznam použitého značení 

 

 

 DN  jmenovitá světlost (mm) 

 F  celková plocha (m
2
) 

 K  koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

 OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky   

 PE  polyetylen 

 PPR  polypropylenové potrubí 

 P+D  spojení cihelných bloků na pero a drážku 

 Q  spotřeba materiálu v plánovaném období 

 R  tepelný odpor (m
2
K/W) 

 S  maximální elektrický  příkon (kVA) 

 SDK  sádrokartonová konstrukce 

 T  trvání v plánovaném období (den) 

 TiZn  titanzinek  

 U  součinitel prostupu tepla (W/m
2
K) 

 Z  zásoba materiálu 

 Qn  vteřinová spotřeba vody (l/s) 

 Pn  spotřeba vody za směnu (l) 

 Kn  koeficient nerovnoměrnosti pro spotřebu vody 

 b1  průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

 b2  průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

 b3  průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8)  

 n  doba předzásobení (den) 

 t  doba (hod) 
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