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Bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu s podnikatelskou činností

v okrajové části Boskovic' Stavební pozemek obdélníkového tvaru je mírně svaŽitý'

slouŽí dosud jako zahrada a novostavba 1e umístěna cca v jeho středu' Samostatně

stojící dům o zastavěné ploše 149,0 m2 má jednoduchý obdélníkový půdorys, 2

naázemni podlaŽi á j" ea.tučně podsklepený' Umístěním na pozemku navazuje na

obsluŽnou komunikaci, k" které je situován hlavním průÓelim se vstupem a vjezdem

áó gá'az". Dům je navrŽený jako klasická cihelná stavba se sedlovou keramickou

střechou nad celým půooryéein. Umístění i vzhled domu respektují stávající okolní

zástavbu, napojení bornu' n" stávající inŽenýrské sítě je novými přípojkami -
kanalizace, Voda, elektřina a plyn'

Dispozice domu je navžena pro bydlení ro'diny a kadeřnické sluŽby' Vstupy do

obytné části domu i |'ouo.ouhy 1sóu soustředény cca do středu 1'NP, vlevo je

kadeřnický provoz se zázemím, vstupní obvln9 část má v 1.NP jen komunikační

prostory, Vpravo je garáŽ pro 2 auta a technická místnost s dílnou. V suterénu jsou

skladovací prostory"á áíln", 2.NP je obytné _ a p3koje, kuchyňský kout' koupelna'

WC a šatna. Dvouramenné schoáiste'spo1uje všechna podlaŽí domu' Nástupní

prostor před domem počítá s parkovacími místy pro zákazníky i rodinu'

Stavebně technické řešení domu je jednoduché, nosný systém je stěnový. Přípravne

práce pro stavbu RD jsou o*"r"ný na skýku ornice a zemní práce na nezbytné

minimum. Základy áo'u tvořÍ betoňové pasy z betonu c16120, po obvodu doplněné

o tepelnou izolaci, podkladní betony jsou'rovněŽ z betonu c16/20, s vloŽenou výáuŽi

KARI sítí. Základová spára je v'nezámrzné hloubce' obvodové svislé nosné

konstrukce r.pplsáu-z xáramiit<ých tvárnic Porotherm 50 Hi, u nadzemních podlaŽí

zPorotherm 44 ÉKo*, vnitřní nosné stěny jsou ztvarovek Porotherm 30 P+D a 24

P+D, vše na systémovou maltu Porotherm TM. Pro vodorovné nosné konstrukce je

rovněŽ vyuŽitý systém Porotherm _ nosníky PoT s vloŽkami MtAKo po zmonotitnění

tvoří strop nad'1.NP_' ztuŽující věnce a překlady jsou rovněŽ systému Porotherm'

Střecha o sklonu o6.'1" 
''"Jioua' 

no'ná konstrukce je vazničová-se' střední vaznicí,

střecha je doplněna vikýři. Pozednice jsou uloženy na nosných stěnách a kotveny do

Žď'eň.'e, štiesni krytiňa domu je skládaná z betonových tašek Bramac Natura'
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NavrŽeny jsou hydroizolace, a to u spodní stavby z asfaltových pásů Sklobit S, Ve

uiňt ý"n piostorách hydroizotační stérky, v šikmé .střeše 
je hydroizolace pojistná.

rápéňe izolace řady lsover jsou v záklaáech, podlahách na terénu pod obytnou částí

domu, v podlahá.n t.pp, pódnt"d""h 2.NP a dalších konstrukcích domu _ věncích a

|r"ruuo""h. V podlana.n jsou izolace protihlukové' Domovní schodiště je navrŽeno

jako dvour"*"nné Žg *ónolitické, s obkladem a navrženy jsou i venkovní schody'

komín pro odvod spalin je v systému Schiedel'

}.lenosné konstrukce svislé jsou z příčkových tvarovek systému Porotherm, podhled

poo[roui je z SDK Jeset< sýstému Knauf. Podlahy vnitřních místností jsou navrŽeny

boJrá ueótu místnosti, prevázne z keramických dlaŽeb, marmolea i vinylu' omítky

vnitřní i vnější j.ou 
'ý'iemové 

Porotherm Universal, venkovní fasády jsou opatřeny

dílčími obklady.

okna a dveře vnější jsou navrŽeny zplastových profilů s izolačním dvojsklem a

b"r"unou povrchov'ou tpr"uou' vnitřní dveře jsou dřevěné v obloŽkových zárubních

kÉmpiřsxě prvky jsou z ocelového pozinkovaného plechu, zábradlt jsou

zámečnict<1imi vyróorý. zminony jsou venkovní úpravy_dlaŽby na terénu, příjezdová

komunikace z oetánoíe ot"zuý, 
'oát" 

zeleň a napojení na inŽenýrské sítě, jímání

dešt'ové vody aj Kadeřnická provozovna je navrŽena bezbarierově'

Samostatné přílohy bakalářské práce tvoří studijní a přípravné práce, dále textové

zprávy, skladby kónstrukcí, podlah a výpisy výrobků. DoloŽeno je také poŽárně

bezpečnostní řešení stavby.

Seminární práce zpracovává téma podlah z hleďska tepelné techniky a doplněna je

dílčími výpočty -'schodiště a záŘladů, tepelně technickými výpočty a výpočtem

ó'i''e'"éňo sóučinitele prostupu tepla. Práce obsahuje také detaily konstrukčních

částí domu - n"|o;ení i_rydroi)olace u podsklepené i nepodsklepené části domu,

detail schodiště u'pódest, 
'xt"ooy 

někteých podlah, detail střechy u_okapu a vikýře,

kotvení okna. zaaant práce je'poměmě jednoduché, rodinný dům je plošně 
!

óo1emovo menšího rozsahu. Vypracovaná je na velmi dobré úrovni technické i

tránóxo, přehbdÁá a šlrávně náÉreslené, poŽadovaný rozsah vč. textových příloh je

šplněn' 
'Stavebně 

technické řešenÍ vyuŽivá 9o.yý.asnÝch materiálů a pro stavbu

rodinného domu já vhodné. Dům je po doplnění dílčích částí realizovatelný'

K předloŽené práci nemám prakticky Žádné připomínky z hlediska technického

řešení, které je zvládnuto takřka profesionálně, dílčí pr[pomínky mám jen tyto:

- bylo by moŽno lépe uspořádat zařizovací předměty v koupelně a kuchyni obytného

póoxróui' případně kuchyňský kout přičlenit k obývací místnosti bez příčky

- u púáorv.b z.ruÉ,'"nýuiúysxý zdiva v mÍstě šikmého podhledu dle sklonu střechy a

očíslován í schodišt'ových stupňů
- v řezu se značí spády šikmých střešních rovin


