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Název práce: Vícegenerační rodinný dům s provozovnou 
 
Autor práce: Jan Šimurda 
Oponent práce: Ing. Eva Šuhajdová 
 
Popis práce:  
Předmětem řešení bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 
s názvem Vícegenerační rodinný dům s provozovnou ve Valašském Meziříčí. Jedná se 
o dvoupodlažní podsklepený objekt zastřešený valbovou střechou s dvojgaráží se střecho plochou. 
V objektu se nacházejí dvě bytové jednotky pro tří a čtyřčlennou rodinu, a dále provozovna ve formě 
projekční kanceláře.  
Konstrukční systém je zděný z keramických tvarovek, stropní systém je v systému POT. V suterénu 
jsou navrženy stěny ze ztraceného bednění. Nosnou konstrukci střechy tvoří vaznicový krov, střecha 
nad provozovnou je plochá pochozí. 
 
Hodnocení práce studenta: 

     
1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
 
Připomínky a dotazy k práci: 

• V technické zprávě zmiňujete základovou desku, i když je objekt založen na základových 
pasech. Je použití tohoto termínu správné? Jaký je rozdíl mezi základovou deskou 
a podkladním betonem? 

• Bránu na pozemek je vhodné umístit v takové vzdálenosti od hranice komunikace, aby 
automobil v době, kdy řidič bránu otevírá při vjíždění na pozemek, nezasahoval do 
komunikace. Ke vjezdu na pozemek dále patří i část v místě stávajícího chodníku a zeleného 
pásu a tento sjezd se povoluje zároveň se stavbou. Pozemek tak, jak je zakresleno v situaci, 
není na komunikaci napojen. Parkování pro zákazníky kanceláře není šťastně umístěné 
vzhledem k vyjíždění vozidel přímo do křižovatky, toto umístění, resp. sjezd v tomto místě, 
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by pravděpodobně dotčený orgán – Policie ČR nepovolil. Rovněž v místě sjezdu na 
parkoviště chybí rozhledový trojúhelník. 

• Jaký je navržený způsob likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch na pozemku? 
• Ke splaškové kanalizaci: Jeden objekt může mít pouze jednu přípojku. Napojení na 

kanalizační stoku by mělo být provedeno pod úhlem, nikoliv kolmo. Napojování pod úhlem 
se týká rovněž vedení dešťové kanalizace na pozemku. 

• Pode dveřmi z místnosti 210 na pochozí střechu se nachází tepelný most (viz Výkres ploché 
střechy nebo řez A-A‘. Navrhněte vhodnou úpravu tohoto detailu. 

• Obytné místnosti v 1NP – pokoj 109 a ložnice 110 jsou zbytečně velké a tento „luxus“ není 
vyvážen žádnou přidanou hodnotou (vlastní koupelna, šatna apod.), v bytě navíc chybí 
úložné prostory (např. pro úklidové předměty). Mimoto číslo místnosti končící nulou se 
používá pouze pro vnější prostory (balkony, terasy, závětří apod.). 

• Schodiště v 1NP je chybně zakresleno (zakresleno jako kdyby v 1NP začínalo). Hrana 
podesty nad rovinou řezu je zakreslena chybně (špatný typ čáry) a to ve výkresu 1NP i 1S. 

• Byt ve 2NP prakticky nemá zádveří. 
• Místnost č. 208 neodpovídá požadavkům na obytnou místnost – jediný zdroj denního světla 

zde jsou střešní okna s parapetem ve výšce 1755 mm, tedy nesplňují požadavek na vizuální 
spojení s vnějšími prostory. Navrhněte možné řešení tohoto problému. 

 
Závěr: 
Projektová dokumentace je vypracována na výborné úrovni. Výkresovou část lze hodnotit jako 
úplnou včetně detailů, vhodné by bylo pouze doplnit detail napojení balkonových dveří na terasu na 
pochozí střeše. Z pohledu zakreslování lze vytknout drobné chyby, které však nejsou zásadního 
charakteru, výkresy i zprávy jsou velmi propracované včetně všech navazujících konstrukcí.  
Z hlediska stavebně-technického řešení nebyly nalezeny významnější nedostatky. Rozsahově 
předložená bakalářská práce splňuje rozsah pro odevzdané závěrečné práce. Návrh řešení 
odpovídá využití komplexních znalostí nejen z oboru pozemního stavitelství. 
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval s výborným 
přehledem. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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