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Studentem zptacovanábakalářská práce s názvem ,,Novostavba rodinného domu v městysi

Jedovnice" je plně v souladu a rozsahu se zadáním.

Navržena je novostavba rodinného domu s ěástečným podsklepením a 2 nadzemními

podlaŽími včetně podkroví. Dům je jednogenerační, s jednou býovou jednotkou. Konstrukční

systém je stěnový, materiály na silikátové bází. Zastřešení je tvořeno sedlovou střechou na

dřevěném krovu.

Připomínky a dotazy ke koncepčnímu řešení:

_ objasněte funkční řešení (zónovrání) jednotlivých prostor objektu.

- PovaŽujete za vhodné zajistit přísfup do objektu prakticky pomocí několika

vyrovnávacích schodišť? Jaký by byl přístup s kočarkem, v případě irazu apod.?

Připomínky a dotazy k dispozičnímu řešení:

- Větraní domácí posilovny 154 pouze oknem 7501750 mm je dostatečné?

- Co je myšleno prostorem sklad 133 a203 a jak bude větrán?

- Do m. č. 104 jsou navrženy posuvné dveře _ vhodné z hlediska šíření hluku (Tvx
- Ve 2NP v prostoru WC navržena instalační šachta, zakreslen prostup do nižšího

podlaŽí, tam však je pokoj - jak uvažujete tuto situaci řešit? Je vhodné situovat

hygienické zánemi 2NP nad obýnou místnost?

Připomínky a dotazy k technickému řešení:

- Zdůvodněte, proč není navržena pod pozednicí podezdívka - efektivnější využití

půdorysu 2NP?
- Zvýk'resu krovu patmo, že pozednice i vaznice prostupují nosnou částí obvodových

stěn, následně uložena krokev - nebude toto kolidovat se zateplovacím systémem? Je

vhodné umístit krokev přímo na hranu (konec) vaznice i pozednice?

- obvodovádrenáŽ-jak je zajištěna možnost jejího čištění (tedy trvanlivost)?

- Na čem závisí úhel svahovaní výkopů?

- Ve scho. prost. navrženo otevíravé okno _ jak je zajištěna bezpečnost osob proti

propadnutí (při otevřeném okně, pádů na schodišti apod.)?

- Je bezpečné zajištění hydroizolace lPP pouze asfaltovým pásem vjedné vrstvě?

- Detail č.4 -popište technologické souvztažnosti morÍátŽe zábradlí.

- Detail č,.4 _není vhodné ukončení d|ažby flasÍazke stěně (akustika).

- Jak je založenakonstrukce před vstupem do objektu?

- Detail č. 6 - jak budou 2 vrstvy XPS vzájemně mezi sebou stabilizovány?

Připomínky a dotazy k zakresloviíní:

- Řez v zrákladech nekoresponduje s řezem objektem při shodném označení.

- Nejsou zcelazÍejmé výškové urovně podlah jednotlivých vnitřních i zpevněných ploch.



_ objasněte způsob zakreslení sklop. řezů schod. ramen ve výkresech stropu (nechybí u

stropu nad lNP někteý ze sklopených řezu)?

- V situaci absentuji podrobnější označeni výškových úrovní zpevněných ploch a

zřetelnější označení stávajících IS a nových přípojek.

- V detailech se vyskytuje 3x výkres č.4,pokůdé s jiným detailem.

Připomínky a dotazy k textovým částem. výpisům:
- PZ_ A.4e)-netýká se BOZP.
- STZ _B.2.4 - opravdu považujete lNP jako bezbariérově navrŽené _ co velikost WC,

rozměr dveří do hygienických místností? B.8 n) _ považujete dobu výstavby duben

2013 aŽ červenec 20t3 (4 měsíce) za dostateěnou?

- Výpis oken _ objasněte rozdi|né hodnoty U jednotlivých výplní.
- Skladby konstrukcí _ podrobné, avšak ne zcela přehledné.

PředloŽenou bakalařskou prací student ptokázal jeho širokou orientaci v navrhování

konstrukcí pozemních staveb. Projektové řešení zpracoval komplexně, doplnil jej množstvím

kvalitně zpracovaných detailů. Grafické zpracováni je téŽ na vynikající urovni. Tím prokázal

schopnost samostatné tvurčí práce.

Uvedené výky neodkazují na zásadni nedostatky, jsou spíše charakteru méně závažného,

daného pravděpodobně především nedostatkem zkušeností, a vybizejí sfudenta k zamyšlení

nadnavrženým řešením.

Součástí bakalářské práce je seminámi práce na téma nosných konstrukcí střech.

Klasifikační stupeň ECTS: A/1
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