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Zadáním bakalářské práce „Rodinný dům v Šardicích“  bylo vypracování části projektové 

dokumentace pro provedení stavby včetně tepelně-technického posouzení a požárně 

technického řešení. Student podle zadání navrhl částečně podsklepený dvoupodlažní objekt 

obdélníkového půdorysu s garáží pro osobní automobil, zastřešený sedlovou střechou. Objekt 

se nachází v rovinatém terénu s mírným spádem k jihozápadu, v obci Šardice, okres Hodonín. 

___________________________________________________________________________ 

Provozní a dispoziční řešení 

Provozní řešení objektu odpovídá zadání práce – objekt je tvořen bytovou jednotkou 

doplněnou o projekční kancelář a odpovídajícím technickým zázemím. K navrženému 

provoznímu a dispozičnímu řešení mám tyto připomínky  

1) Není zbytečné mít okolo místnosti 1.08 ( ložnice ) dvě koupelny ( 1.11 a 1.07 ), jen kvůli 

tomu, aby měla tato místnost samostatnou koupelnu? Nedal by se jeden z prostorů využít 

efektivněji? 

___________________________________________________________________________ 

Architektonické a konstrukční řešení 

Zvolené architektonické a konstrukční řešení je pro daný objekt vhodné a reprezentuje 

znalosti, které student získal studiem. Byly nalezeny menší nedostatky, které jsou popsány 

dále včetně doplňujících otázek: 

 

1) Situace 

Vysvětlete napojení splaškové kanalizace na jednotnou kanalizační přípojku. 

2) Základy 

Jak veliký je pracovní prostor vymezený výkopovými pracemi (v rozsahu patrném 

z výkresu základů) ? 

Jsou navržená drenážní opatření nutná? Chybí jejich popis. 

Chybí legenda materiálů nosných stěn, jedná se o zdivo Ytong nebo o zdivo navržené viz 

výkres půdorysu 1.S? 

Zdůvodněte navržený rozsah zateplení suterénního zdiva. Popište postup provádění tohoto 

zateplení. 

Postrádám zde zakreslený rozsah provedení hydroizolace. 



Popište napojení svislé a vodorovné hydroizolace na rozhraní podsklepené a 

nepodsklepené části objektu. 

Popište způsob napojení podkladního betonu pod nepodsklepenou částí objektu na 

základové pásy. 

3) 1.S 

Popište způsob provádění schodiště do suterénu. 

4) 1.NP 

Postrádám směrovou šipku pro hlavní vstup / vstupy do objektu. 

Chybí legenda materiálu tepelné izolace. 

Zateplení objektu, by mělo být provedeno až po hranu oken. 

Vysvětlete způsob odvětrání místností 1.11 a 1.07 (koupelny). 

5) Obytné podkroví 

Jaké jsou požadavky na proslunění obytných místností? Bude místnost 2.06 dostatečně 

prosluněna? 

Vysvětlete způsob odvodnění Terasy 2.10. 

6) Krovy 

Jaké jsou doporučené maximální délky prvků krovu (např. krokví)? 

Kotvení pozednice bych nevolil v místě uložení samotné krokve. 

Vysvětlete důvod různých výškových umístění kleštin. 

Umístění okapových svodů nesouhlasí s výkresem 2.NP. Postačí jeden okapový svod 

v okapové rýně dlouhé 11,55 metru na severní straně? 

8) Detaily 

Popište provedení parozábrany v Detailu C. 

9) Tepelně technické posouzení 

Dle energetického štítku obálky budovy je stavba zařazena do kategorie C, to ovšem 

nesplňuje současné požadavky vyhlášky 148 sb. 2006 o energetické náročnosti budov. 

Vysvětlete, proč Vámi navržená novostavba nedosáhne lepšího hodnocení. 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

Hodnocení 

Předložená práce svým rozsahem a zpracováním odpovídá zadání. Po odstranění výše 

uvedených nedostatků by mohla sloužit jako podklad pro realizaci stavby. Student touto prací 

prokázal uspokojivé znalosti v oboru pozemního stavitelství získané studiem a schopnost 

jejich aplikace na konkrétní situaci.  
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