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Úvodem

na téma ,,Rodinný dům se soukromou

projekt realizační dokumentace včetně

Zaďánimprojektu je poměrně aktuální a požadovaný typ sdruženého bydlení s

jednoduchým administrativním provozem vnitřně provozně propojeným, nikolivvŠak

spojeným. Přesto by však náwh měl tyto dva provozy architektonicky rozliŠit.

Spojením do jednoho vizuálního, i když tvarově a konstrukčně bohatého objemu,

není optimální. Dále na náwhu je zjevné, že ažiti podzemního podlaží, do kterých

jsou umístěny gatáže, a podkroví s poměrně vysokou nadezdívkou, celkovému

působení náwhu domu neprospívá. Dům má nesmyslně zuýšený soH, se vstupy na

předsazených schodištích, a dále nehezky převýšenou hmotu přízemí. Naštěstí se dá s

vglkou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že zadáni je pouze pro procviČení

konstrukčních detailů na konkrétnějším zadáni, ale dům jako takový nebude

realizován.

t) Textová část

- u technické zprávy je důležité specifikovat ( když už je takto napsána) dle kterého

zákona, popř. Zményje takto napsána. Vhodné jetéž specifikovat dle které přílohy

které vyhtáškyje tato část zpracována.

z) Koordinační,situace

- koordinační situace je vhodné provádět barevně, lépe se tak odlišují stávající a

nové sítě technilRé infrastruktury. Dále je velmi důležité odlišit pfipojky - patřící

správcům technické infrastrukLury a připojení - vlastní napojení ve správě

stavebníka.



- nutno §rto přípojky a pňpojení kótovat!! i do legendy.

- chybí místa měření!! plynovodní přípojka nevchází do domu ale do HUP na

hranici pozemku, futo je nutno umístit!! stejně tak elektropřípojka, zde bude

potřeba umístit elektroměroý rczváděč. ( obecně není nic důležitějšího v situaci,

než právě toto)

_ je nutné specifikovat zdaJi jde o vedení NN podzemní nebo nadzemní ( jde to

poznat nebo si to vymyslet) protože způsob napojení bude odlišný

- deštbvá kanalizace bude pravděpodobně silnou čárou.

- napojení na,,obecní" kanalizaci, bude pravděpodobně šachtou

- dle měňtka je zakreslena ČOV extrémně malá naopak hlavní revizní Šachta je dle

praxe dvojnásobná. Tyto ,,detai$' ťytazné ovlivní skuteČnou situaci před domem.

- je vhodné vyrýčení stavby vložit do samostatného ýkresu, zde to velmi

znesnadňuje čtení ýkresu a toto vybýčení se provede pouze před vlastním

zahájením stavby, naopak situace je potřeba neustále.

- vyznačení zpevněné plochy pro vnější parkování je nelogické či neekonomické.

Pro 4 osobní automobily je požadavek 4 x 2,5 x5 m tj. 10 x 5 m. Při možném

požadavku na jedno stání pro handicap, dojde k rozšíření o 0,5 m krajního stání tj.

1o,5 x 5 m. Zďe je tz x 8. toto stání je navíc lemováno nějalcým ,,prostorem

nikoho" do vyznačeného plotu. Tento je popsán jako plot na podezdívce. Zbyvá

tedy cca 67 cmpásu zeleně mezi plotem a zperrněnou plochou, ktery se bude velmi

nesnadno udržovat.

- takovfio plot ,,na podezdívcď' nelze znáu;ornitjen grafickou znaČkou ( navíc

zvyklou u geometrů) nutno vykreslit včetrrě všech vazeb - sloupky, délky PolÍ,

bran\y nebo brány,

- z toho vyplYvá, že není řešeno jak se bude vjíždět do zahrady-

3) Základy

nechci zde rczporovat teorii výpočtů, nicméně z praxe soudím Že základové pásy

pod obvodovými zdmi při uváděných standardních záHadových podmínkách

( zemina jíl se střední plasticitou, tuhé konzistenci Rdt=zookPa) jsou extrémně

předimenzované. Širuy zák]adů pod vnitřními nosn;imi zdmi uložené na původní

terén o šířce 86 až 11o cm se používají spíše při extrémně špatných základových

podmínkách.

Na takto širolcý pás je vhodnější zakládat zdivo excentricky, tak aby hydroizolace

a přizdívka či zateplení byl v jedné vertikále pro optimální realizaci hydroizolace.



- Naopak záHad pro boční zdi u sjezdu do suterénu je Širolcý jen 3O cm! Tento

dozajista nic nevydrží!! Tato zed'bude navíc namáhána tlakem zeminy z boku,

takže záHad bude mít naprosto jiný tvar! Tento záHad bude taktéŽ proveden

sestupně - z úrormě ulice k úrovni suterénu, absolutně zde chybí ýŠka, nebo

úšky, a tvar tohoto základu!

- Záldaďy jsou po celém obvodu kresleny stejné, nicméně tlaky ..1yvozované

zeminou a násypy budou velmi rozdflné.

- Zálďady pod sloupky 
"y"ušející 

vnější podesty schodišť, jsou malé ( 4oox4oo

mm) a navíc uloženyv násypu! Nutno uložit ažna rostlýterén!

- ZáHadní kótování nutno kreslit do konstrukcí! KÓtování vnitřních rozměrŮ po

obvodu je vtomto případě nepřehledné!

4) PŮdorysy
_ velmi komplikovaný provoz! vhodné umístbvat i pňčky nad sebe!

- Taktéž je vhodné dodržovat alespoň základní architektonické prostředky, zde

rytmus - okenní otvoryjevhodné komponovat nad sebe.

- Umístění prádelny v suterénu je v současnosti překonané. ZatéŽuje provoz

domácnosti akorát přenášením prádla!

- Naprosto nesmyslným se jeví umístění kanalizace od střeŠní vpustě ze zelené

střechy. Zde pouze jako konstrukční cvičení, jinak v praxi je toto umístění

odpudivé.

- Naprosto chybí řešení zabraňující vtoku deštbvých vod do prostoru garaŽe!!! Ať

už nějakým žlabem nebo Aco-drainem, napojeným na systém kanalizace.

- Zdivo bočních zdi u vjezdu do garáže je popsáno jako zdivo z tvárnic Š.zO cm +

obklad kamenem, pňtom je kótováno jako zo cm - nereálné!!

- není definován konstrukční systém vynášení podest vnějších schodiŠť, sloupy?,

navíc dle zjištěnizřezuE je tato 8,5 cm žb konstrukce čistým tepelným mostem!!

- prostorové řešení kancelářské části je na hraně použitelnosti. Obě místnosti pro

kanceláře jsou velmi malé.

- Naprosto nadbyteČnou se jeví místnost rr3!!

- tvarové řešení místnosti chodby č.ro8 je zajímavé pouze na papíře. V praxi v

místnosti s tolika rohy bude velmi nesnadné cokoliv umístit a jeŠtě se orientovat!

- V přízemí bytové části je nadbytečně umístěna sprcha! Zde stačí větŠí záchod s

umyvadlem a sprchu umístit např.do suterénu, kde bude mít alespoň

opodstatnění.



- V z.patře se nadbytečnou jeví chodba č.zo7. Jenom prodluŽuje komunikace na

úkor užitných ploch.

- Ložnice pro dvě osoby ( rodiče ) v podkroví o 11 m2 je extrémně malá!! asi i
proti normě o obytných místtnostech.

- vlegendě powchů je rozpor mezi ýpisem sHadeb konstrukcí - sHadba t4má

pohledovou wstvu SDK v legendě místností v pŮdorysech je uvedena Štuková

omítka!!

- sklopené řezyv okenních otvorech jsou zmatečné.

- Kótování nutno opět kreslit do konstrukcí! Kótování po obvodu je v tomto

případě nepřehlednélZedntkpotřebuje číst záHadní konstrukce, ne hledat někde

po obvodu, která kóta k čemu patří!!

5) PŮdorysy sestav stropních dflcŮ - statika

- pochybnosti jsou ohledně nosiče SVr, kdy z x Ič.r8o na délku 5 m nesou

obvodovou zed',ysky 4,5 m + část zattženi ze střechy!! To i bez výpočtu nemŮŽe

vyhovět!!!

6) Ř""y

- obecně se řezy kreslí v místě, kde se předpoHádají nejvyšší nárolcy na

informace o způsobu provádění! Chybí kolmý řez v administrativní části. Detail

nosníku samostatně j e nedostačující !

- V řezu A naprosto chybí vykreslení sHadby stropu v místnost č. zo9!!

- není řešeno zateplení stropní konstrukce (popř. i vnitřní stěny) mezi

nevytápěnou gatáži a místnostech vytápěného interiéru?

ň Pohledy

- v pohledech jsou zavádějícím způsobem naznačenyvnitřní prostoryv 2.np.

- Šin"y rámu okenních konstrukcí neodpovídají realitě!

- Z pohledů je patrné špatné umístění komínů, umístění blíže osy domu, čemuŽ by

nic nevadilo, by se mohla zkrátit jejich výška nad střechou!

- Z funkčních požadavků chybí jakékoliv nadstřešení vjezdů do garáže.

- Ze|ená střecha má atiku vy,sokou t,t m! Opět se jedná pouze o konstrukČní

cvičení, ale logiku to nemá žádnou!!

B) Výpisy prvků

nemusí se zvlášťvykazovatdveřní křídla a zárubně.



Doporučuji neuvádětvýtobce do popisu výrobku ( okna ), ale jen jako doporučený

standart

smrkové madlo??? jsou i výrazně vhodnější dřeva!!

9) SHadbykonstrukcí

- u pojížděných a pochůzích sk]adeb powchů se musí stabilizovatwstvyhutněním!!

Bakalářskou prací student dokázal, že nláďl záHadní problematiku náwhu.

Výše popsané nedostatky bakalářské práce nejsou závažnějšího charakteru, s ohledem

na obecnou složitost některých konstrukčních řešení zadáni, mohly být řeŠeny

s pečlivějším pňstupem.

Klasifikační stupeň ECTS:
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Klasifikační stupnice

Klas.stupe

ň

BCTS

A B C D E F

číselná

klasifikace
1 1,5 2 2,5 3 4


