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Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby ,,Rodinného domu

s podnikatelskou činností" v obci Královopolské VáŽany,patŤící k městu Rousínov.

Rodinný dům je dvoupodlažní s obýným podkrovím, bez podsklepení. V 1NP se nacházi

pÍovoz provozovny Se samostatn1fon vstupem' provoz společenské části rodinného domu a

garáž. Ve 2NP jsou umístěny loŽnice' šatna, pracovna spolu s hygienickým zázemím domu a

vstupem na terasu.

Záklaďy jsou betonovány z prostého betonu spojeny deskou podkladního betonu s KARI sítí.

Nosné stěny navrhl bakalář z keramických tvarovek POROTHERM 44 PRQFI na maltu

POROTHERM PRoFl.Vodorovné konstrukce jsou zhotoveny ze systému POROTHERM'
keramicko-betonových nosníků PoT a keramických vloŽek MIAKO. Schodiště je řešeno jako

železobetonové dvouramenné s dřevěným obkladem stupnic. Střechu řešíl bakalář jako

sedlovou' nad menší částí půdorysu je terasa, řešená jako ze\enástřecha a v části odpočinkové

je s keramickou dlaŽbou. Krov je charakteru vaznicové soustavy se střední a vrcholovou
yaznicí. Střešní kryina je volena betonová střešní taška KM BETA. Stavební dokumentace je

zpracovaná dle návodů ÚPS, technické zprávy d1e vyhlášky 62/20013 o dokumentací staveb.

V projektové dokumentaci se vyskýly týo nedostatky:

GraÍické zobrazeninenivždy v souladu se zakreslováním normou ČsN ot 342Ol20O4-

V14<resy pozemních staveb. .}

Technická zpráva: na straně 22v oďstavci 6 - střešní konstrukce, nepopisujete střední a

vrcholovou vaznici, krov je tedy vaznlcový, máte popsaný jako krokvovou soustavu'

Dl I I Situace

- před vjezdem do garáže, by bylo vhodné vyznaěitzpevněnouplochu, to stejné u hlavních

vstupů od branky;

- umístění výškových oznaěení PT a UT by bylo přehlednější posunout mimo objekt;

- ze situace není patrný sklon nájezdu do garáže;

-kanalizační přípojkujste zvoliljednotnou, dnes se doporučuje, často ivyžaduje,dešťovou

vodu svést do jímky na pozemku, je jí potom moŽno použítk zaléváni zabtaďy



DL12 -půdorys základů

- postrádám vyznač,ení hlavních řezů objektem,ÍezA-A, B-B;

- tloušťka nadzemního zdtva není kótována.

D/13 Půdorys I}ÝP

-jak odvětráte místnost 113;

- z jakého důvodu u terasy, označené 1 10 je sloup tak mohutný?

- nad dveřmi do schodišťového prostoru chybí popsaný překlad, v řezu je;

- obklad za kuchyňskou linkou je zakreslen nezřetelně' popis musí bý mimo zďivo;

- komín by měl mít zakresleno zaústění.

D114 Půdorys 2}ÝP

- v místnostíz)3 koupelna bych se raději vyhnula umístění vany přímo pod střešní okna;

- P1 je označen překlad POROTHERM, bude keramický i u sádrokartonové příčky?

- postrádám popis stavebního pouzdra pro posuvné dveře do šatny 207 anemají se otvírat

naopak?.

D] 15 Řez A-A

-není z výkresu patrrro, čím se bude zasypávat výkop pro dodatečnou tepelnou izolaci u

základů jaká je původní zemina;

-proč je pouŽit štěrkopískový podsyp v jednom řezu,v druhém ne a jak je mocný a jak je

hutněný?

- v základech chybí délkové kóty, některé kóty jsou nečitelné, jsou umístěny přes kresbu i
v řezu B-B;

- není uvedena tloušt'ka tepelné izolace základt i v řezu B-B;

- konstrukce základůviditelných zazeminou se kreslí tlustou čárkovanou čarou ne plně i
v řezu B-B;

- chýí zakreslení komína.

D|16 Řez B-B

- vysvětlete umístění skladby 33- je v ní popsána stropní konstrukce' ale protíná schodišťovou

desku;

- skladba Pl--kam patří

Dl 17 Krov

- v půdorysu krovu postrádám zakreslení pásku pod vrcholovou vaznicí,v Ťezuje;

-jakjsou vysoké sloupky na terase, chybí konstrukční i polohový popis;

- střešní okna v krovu se kreslí obrysem tlustou čerchovanou čarou se dvěma tečkami;

- střešní okna nejsou polohově anírozměrově určena.



DL1B Výkres stropu

- průvlaky kreslíme ve qýkresu stropu čárkovaně

- schodiště se kreslí ve ýkrese stropu v pohledu Shora, proč tedy čerchované hrany?

DI 1 13 Pohled seshora

se většinou kreslí ve zmenšeném měřítku.

DI114 Detail základu

-chybí hloubka záklaďu, délková kóta;

-jaká je skladba pod okapovým chodníkem?

-jak budete provádět tepelnou ízolacl zékladu?

D11117 Detail zelené střechy

- může b;it kotveno zéhraďIí do tvárnice, není lepší do věnce?

- čím je krýa atika,materiáI,t1oušt'ka?

- jak se oddělí zemina ze|ené střechy od kačírku-není popsáno.

Předložená práce splňuj e požadavky zaďáni.

Student má přehled o navrhování stavebních konstrukcí a materiálů.

Grafické zptacováníje na vyhovující úrovni.

V bakalářské práci se objevily drobné nedostatky zŤejmě způsobené pravděpodobně malými
zkušenostmi, proto hodnotím bakalářskou práci Zdeňka Darebníka
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