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student zpracoval d|e zadáni bakaláŤské prárce část projektové dokumentace k provedení
stavby objektu rodinného domu. Jedna se o novostavbu zasazenou do svažitého terénu ve
stávající zástavbě.
objekt je dvoupodlažní, s usfupující 1.NP v návaznosti na svažitj'terén. ZastŤešen je
jednoplášťovou plochou stŤechou, navržen s nosn;fm systémem z cihelnfch wárnic typu
TIIERM a monolitick mi Že|ezobetonoqfmi stropy'

K pŤedložené bakalaŤsképrárci lze vyslovit tyto pŤipomínky:

Vj'kres č. cl.l - Situace stavby:
. chybí vfškové kÓty roh objektu
. objasněte potŤebu počtu odstavn;fch a parkovacích stríní
. vfškovf polohopis objektu neodpovídá naznačenému vedení wstevnic

Vfkres č,, C1',2 _ Vfkres základú:
. v některfch místech není dodržena minimá{ní nezámrzná hloubka
. naznačení vedení Íezuv púdorysu neodpovídá vykreslenému Ťezu

Vfkres č. cl.3 _Púdorys l.NP:
. objasněte náwh dispozičního íešení s návazností na provoz (do kotelny pŤes pokoj hostú?,
z garáže pŤímo na schodiště?)
- zdúvodněte pouátí cihelné děrované fuárnice jako nosné obvodové konstrukce na styku se
zeminou

Vfkres č. cl.5 - Svislé Ťezy A-d B-B
. objasněte pŤerušení tepelného mostu v oblasti paty z.diva
- vysvětlete termín ,,plovoucí podlahď.
. popište technologiclcf postup provedeď patního spoje
. ve qfpisu skladby podlahy v kontaktu se zeminou chybí štěrkové |oženaznačenévÍean
. chybí popis skladby stŤešního plďtě

Vfkres ě. C|.7 - Vfkres tvaru nad 1.NP:
- chybí vylrreslení schodišťovfch desek
. ve qfkrese tvaru nad 2.NP jsou stejné vfškové kÓty jako ve q|'krese waru stropu nad 1.NP

Vfkres č,. C|.9 - stŤecha:
- chybnf níwh vyspárovárrí ploché stŤechy
. objasněte odvod dešťovfch vod z levého dolního vtoku v návaznosti na q kresy ostatních
podlaží
- legendy skladeb by mohly bjt podrobnější (chybí tlouštky jednotliv'.fch wstev)

Vfkres č. Cl.13, c.1.15, _Detaily:
- Detail B: . chybí zakreslení wstev omítky s Ťešením rohovf'ch částí



r
- objasněte kotvení okenního rárnu v parapetní části

. Detail D: . vysvětlete provďení patního spoje a technologické požadavky na jeho vytvoŤení
. chybí jakárkoli ochrana tepelné izn|ae

C'3 Vjpočtová ěast- C.3.5 Zprixapožární bezpďnosti:
. požárně nebezpďnf prostor zasahuje mimo pozemek stavebníka

Strrdent zpracoval bakďáŤskou práci svědomitě a pečlivě. PŤedložená prace mií dobrou
grafickou urovď. VytÝkané chyby pŤevažně pramení z urovně požadované bakalaťslcfm
stuďjním programem . Z pÍed|ožené dokumentace je patrnÝ tv rčí pffsfup, ale ve vykreslení
dďailú a popisu skladeb jsou možrrosti pro další zlepšení.

Klasifikační sfupeř ECTS.. D|2,5

V Brně dne: 3. června 2013

Podpis

KtasiÍilrační
K[as. shryeĎ EcTs A B c D E r'
Čisema khsiťrkace I 1,5 2 215 3 4


