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Zásady pro lrypracování:

1) studie stavby (návrh stavby) rozpracovaná v riímci Ateliérové tvorby II
2) Část dokumentace pro provedení stavby
a) 80% Architektonicko - stavební ěiíst:
(doporučen.ý minimální rozsah podle velikosti objektu: Pruvodní a technická zpráva v přiměřeném rozsahu,
zastavoyací a v}tyčovací plan, ýkresy zíkladů m 1:50, půdorys jednoho podlaží m 1:50, řez vedený
schodištěm m 1:50, ýkres konstrukce stropu m 1:50, wýkres konstrukce střechy m 1:50' pohledy m 1:100
nebo m 1:50, speciÍikace technického a uživatelského standardu objsktu: klempířské konstnrkce' výplně
otvoru, skladby podlah, izolace, střešní konstrukce, obvodové fasádní pláště' truhltířské konstrukce,
zámeěnické konstrukce' ....)
b) 20Yo specia|izace Pozemní stavitelství (rozsah dle zadríní vedouciho práce)

Dokumentace studie stavby bude svrázrána (kroužková vazba, laminace...) v deskách formátu ,{3' každý
ýkres bude opaťen názvem práce, jménem a příjmením a studijní skupinou studenta, pořadovým číslem
výkesu, školním rokem, měřítkem a niuvem školy' Titulní list bude graficky pojednán a bude opatřen
nrízvem školy' niázvem práce, jménem a příjmením a sfudtní skupinou studenta, školním rokem, jménem a
přiimením vedoucího práce a všech konzultantu.
Dokumentace pro provedení stavby bude odevzdrína formou založených qýkresů ve složce formátu A4.
Technickí a průvodní zpráva bude sviíziína samostatně (laminace hřbetu nebo podobně). obsah obou dvou
dokumentací bude v souladu se standardy profesních ýkonů Výkonového řádu ČKA a Črett G.2,3.5).
oba dokumený budou založeny ve složkách z tvrdých desek.

Rozsah grafic\ých prací: dle potřeby

Rozsah pruvodní zprály: dle pořeby

Závěreéná Drezr.ntace.' bude zpracována v Power Pointu (nebo obdobném pťogramu) v rozsahu
nezbytném pro veřejné předvedení a obhajobu práce.
K bakalářské práci bude přiložen poster (plakát) velikosti A1 na qÍšku.

Seznam doporučené odbomé literatury:
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Vaverka J., Chybft J'' Mrlík F.: Stavební ffzika 2, Vutium Praha 1995
Fajkoš A.: Ploché střechy, CERM Bmo 1997
Kutnar Z.: Hydroizolace spodní stavby, Kutnar.izolace staveb, Praha 2000
Jelínek F.: Konstrukce pozemních staveb _ prvky zastřešení, Čvut prahat98s
ČSN 730540-1 až 4 _Tepe|ná ocfuana budov, další ČSN a příslušné hygienické předpisy

Formální náležitosti a rozsah bakalářské pnáce stanoví polg,ny pro vypracovárrí zveřejněné na weboqých
stnánkích fakulty.

Vedoucí bakalrářské pníce: Ing. arch. Jan Kovář

Datum zadríní: 30.10.2009

Datumodevzdání: 03'05.2010

vedoucí katedry


