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Obsah projektové dokumentace: 

 A. Průvodní zpráva 

 B. Souhrnná technická zpráva 

 C. Situace stavby 

 D. Dokladová část 

 E. Zásady organizace výstavby 

 F. Technická zpráva 

 

Specifikace technického a uživatelského standardu objektu: 

 Výpis truhlářských výrobků – okna 

 Výpis truhlářských výrobků – dveře 

 Výpis truhlářských výrobků 

 Výpis klempířských výrobků 

 Výpis zámečnických výrobků 
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název výkresu měřítko 

1. ZASTAVOVACÍ PLÁN 1:200 

2. VYTYČOVACÍ PLÁN 1:200 

3. PŮDORYS 1. NP 1:50 

4. PŮDORYS 2. NP 1:50 

5. PŮDORYS 3. NP 1:50 

6. PŮDRYS ZÁKLADŮ 1:50 

7. PŮDORYS STROPU NAD 1. NP 1:50 

8. PŮDORYS STŘECHY 1:50 

9. ŘEZ A-A´ 1:50 

10. POHLEDY 1:100 

11. DETAIL OSTĚNÍ 1:2 
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1. PŮDORYS, ŘEZY A POHLEDY ZÁBRADLÍ 1:50 

2. DEATIL E – UKOTVENÍ ZABRADLÍ 1:2 

3. DETAIL F – UKONČENÍ PODLAHY 1:2 

4. VIZUALIZACE --- 
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Tepelná technika 

 Posouzení stavební konstrukce v aplikaci Teplo – obvodové 

zdivo 

 Posouzení stavební konstrukce v aplikaci Teplo – plochá 

střecha 

 Posouzení stavební konstrukce v aplikaci Teplo – terasa  

 Posouzení stavební konstrukce v aplikaci Teplo – terasa  

nad parkovacím stáním 

 Posouzení stavební konstrukce v aplikaci Area – detail atiky 
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Anotace 

 

Zadáním bakalářské práce bylo zhotovení dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace 

se člení na dvě části: architektonicko – stavební a specializace – architektura. První část 

architektonicko – stavební obsahuje: technické výkresy, textovou část a přílohy. Druhá část 

specializace – architektura obsahuje: technické výkresy, a vizualizace. Podkladem pro práci 

byla studie bytového domu „AZ“ v Opavě-Kylešovicích. Při zpracování zadání byly použity 

vědomosti a znalosti, které jsem získal při studiu. Cílem bakalářské práce byl návrh bytového 

domu a začlenění do okolní výstavby. Dům je dle seskupení bytů v domě mezonetový, má tři 

nadzemní podlaží. Budova je rozdělena na čtyři rezidenční bytové jednotky. Počet stran 

bakalářské práce 153. 
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Annotation 

 

The thesis focuses on preparation of building construction works documentation.  

The documentation is divided into two parts: architectonic-constructional  

and specialization – architecture. The first architectonic-constructional part contains technical 

designs, texts and supplements. The second part of specialization – architecture is constituted 

by technical designs and visualizations. The thesis is based on the study of AZ residential 

house in Opava – Kylešovice. I have made use of my knowledge obtained during study  

to work out this thesis. The aim of the thesis was the design of a residential house and making 

it part of surrounding buildings layout. It is a duplex house based on the flats layout  

and has three floors. The building is constituted by four residential units. The thesis contains 

153 pages. 

 

Keywords: study, documentation for building construction, apartment biulding 


