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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy odborných firem 

a odborná literatura; (3) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Další související vyhlášky, (8) 

Platné normy ČSN, EN; (9) Vlastní dispoziční a architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby částečně 

podsklepeného dvougeneračního rodinného domu. Cíle: Vyřešení dispozice budovy 

s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 

a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní 

zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část 

B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující 

předběžné návrhy budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné 

návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. 

Výkresová část bude obsahovat výkresy: situací, základů, půdorysů zadaných podlaží, 

konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy 

dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty 

podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. 

další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna 

v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části 

dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem 

a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou 

zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny 

popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" 

jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro 

provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 



Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby dvougeneračního rodinného 

domu, který se nachází v katastrálním území obce Lužice u Hodonína. Jedná se 

o dvoupatrový částečně podsklepený objekt. Možnost parkování je zajištěna 

na zpevněné ploše na pozemku. Dům je navržen pro dvě čtyřčlenné rodiny. 

Obvodové konstrukce jsou v nadzemních podlažích tvořeny cihelnými bloky Heluz 

s kontaktním zateplením. V podzemním podlaží je obvodová konstrukce tvořena 

pomocí betonových tvárnic ztraceného bednění, které jsou taktéž zatepleny. 

Stropní konstrukce jsou navrženy z prefabrikovaných stropních panelů Heluz. 

Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 30°. Bakalářská práce 

je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.  

novostavba, dvougenerační rodinný dům, obec Lužice u Hodonína, dvoupatrový 

objekt, částečně podsklepený, kontaktní zateplení, prefabrikovaný stropní panel, 

sedlová střecha.  

This bachelor thesis deals with the design of a new two-generation family detached 

house, which is located in the cadastral area of the municipality Lužice near 

Hodonín. It is a two-floor building with a partial basement. Parking is available 

on the paved area next to the building. The house is designed for two four-

member families. External walls of above ground floors are constructed from 

Heluz bricks with contact thermal insulation system. External walls of the 

underground floor are constructed from concrete blocks of lost formwork, which 

are also insulated. Ceiling structures are designed from prefabricated Heluz ceiling 

panels. The building is roofed with gable roof with a sloupe of 30 degrees. The 

bachelor thesis is elaborated in the form of project documentation for realization 

of the construction.  

New building, two-generation family house, village Lužice near Hodonín, two-floor 

building, building with a partial basement, contact thermal insulation system, 

prefabricated ceiling panels, gable roof.  



BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP  

Zdeněk Jaroš Dvougenerační rodinný dům. Brno, 2018. 51 s., 227 s. příl. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 

stavitelství. Vedoucí práce Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D.  



Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 

všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 23. 5. 2018  

   Zdeněk Jaroš 
autor práce  

 



Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná 

s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 23. 5. 2018  

   Zdeněk Jaroš 
autor práce  
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