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Úkolem bakaláře Tomáše Kopřivy bylo vypracovat realizační stavební projekt novostavby
Rodinného domu s podnikatelskou činností v Boskovicích.

Podkladem pro Zpracování stavebního řešení byla architektonická studie, upravená v průběhu

zimního semestru 4' ročníku.

Zadanou bakalářskou práci bakalář splnil v celém rozsahu zadání. Pracoval zcela samostatně.

Často konzultoval problematické detaily. Vzniklé chyby jsou nekonstrukčního charakteru,

většinou vznikly nepozomostí.

Bakalářskou práci odevzdal ve poŽadované kvalitě a v předstihu.

Rešení:

Navrhovaný rodinný dům je r'ešen jako samostatně stojící objekt, o jednom nadzemním

podlaží, s podkrovím a s částečným podsklepením. Součástí domu je kadeřnický salon a

dvojgaráž pro majitele' Terén je téměř rovinatý. Stavba je konstrukčního systému stěnového,

zděná z keramických tvarovek'

Základové konstrukce jsou navrženy jako monolitické ziklaďové pásy z prostého betonu,

deska podkladního betonu je vyztuŽená KARI sítí. Nosné obvodové zdivo suterénu je

z keramických tvarovek POROTHERM 50 HI, nosnď stěny nadzemních pod1aží

POROTHERM 44 EKo+. Vnitřní nosné zdivo suterénu tvoří tvarovky PoRoTHERM
30P+D a vnitřní nosné stěny nadzemních podlaži tvárnice POROTHERM 24P+D. Všechny
nawžené konstrukce vyhovují tepelně-technick1tm podmínkám dle normy Čsx z: 0540.

Stropní konstrukce tvoří keramo-betonový stropní nosník PoT s keramickýni vloŽkami

MIAKO, ztuŽené betonovou vrstvou s KARI sítí a obvodovými železobetonovými věnci'

Schodiště je voleno dvouramenné, monoliti cké, železobetonové, v suterénu s nášlapnou

vrstvou zlitého terasa, v podlaŽích obklad dřevem.



Střecha domu je dvouplášťová, sedlová, vaznicového systému se střední vazntcí, a dvěma

vikýři. Pergola je zastřešena pultovou střechou. Střecha je krýa střešními taškami BRAMAC
Natura.

Komín navrhuje bakalář sendvičový' jedno průduchový SCHIEDEL'

Všechny konstrukce jsou řešeny podrobně, bakalář respektoval součastně doporučených

norem a předpisů. Průvodní' souhrnná a technická zpráva jsou obsáhlé a dobře vystihují

zpracovaný objekt.

Bakalář se dobře orientuje ve studijních materiálech, ovládá zpracovat statické, tepelně-

technické, poŽární a jiné důležité posudky stavby.

Graficky je bakalářská práce řešena pomocí počítače' v grafickém CAD programu' úroveň

zpracovátní pomocí programu je velmi dobrá, jazykováúroveň taktéž'

PředloŽená bakalářská práce prokazuje, že její autor je schopen samostatně řešit projekční

úkoly na dobré technické úrovni a uplatňovat získané teoretické znalosti v praktickém

projektování.

Vzhledem k celkovému přístupu k bakalářské práci a k technickému zpracováni. hodnotím

předloŽenou bakalářskou práci Tomáše Kopřivy

Klasifikační stupeň ECTS :

V Brně dne 9.6.2014
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Podpis

Klasifilrační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F

Císelná klasifikace 1,5 2 )\ 3 4


