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Bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu v obci Rudice, situovanou na

mírně svaŽitém pozemku při místní komunikaci. Samostatně stojící dům o zastavěné
ploŠe 135,6 m2 má půdorys cca písmene L, 2 nadzemní podlaŽi a je částečně
podsklepený. Hlavní vstupní průčelí domu je orientováno k JZ' Dům je navrŽený jako

klasická cihelná stavba se sedlovou střechou nad obytnou částí a navazující
pultovou střechou nad garáŽí, s krytinou skládanou z betonových tašek. Umístěním i

vzhledem dům respekluje stávající okolní zástavbu, napojení domu na stávající
inŽenýrské sítě je novými přípojkami na kanalizaci, vodu, elektřinu a plyn.

Dispozicní řeŠení jednogeneračního domu je určeno pro bydlení 4 osob. V 1.NP na

vstůp se závětřím'a záóveřím navazuje chodba s dvouramenným schodištěm, zní
jsou přístupné ostatní místnosti domu _ kuchyň s !ídelním koutem a komorou'

bnyuá"i pot<oj s navazující terasou v úrovni terénu a WC. Samostatně je přístupná

průchozí'garáž' V 1.PP je skladovací místnost, technická místnost a dílna. Ve 2'NP
jsou 2 děřské pokoje, loŽnice a koupelna, na dva pokoje navazuje menší lodŽie na

SZ straně domu.

Stavebně technické řešení domu je jednoduché, nosný systém je stěnový a

konstrukce domu jsou navÉeny ztradicních materiálů pro stavby rodinných domů.

Přípravné práce pio stavbu RD jsou omezeny na skývku ornice a zemní práce na

nezbytné minimum. Základy domu tvoří betonové pasy z betonu C16l2o, po obvodu
ooptňené o tepelnou izoiaci' podkladní betony jsou rovněŽ z betonu C16l2o,
s vloŽenou výztuŽí l(ARl sítí. Záktadová spára je V nezámrzné hloubce' Pro
konstrukce nosné svislé obvodové a vnitřní, i dtto vodorovné je vyuŽitý systém

Porotherm vč' doplňků a systémových omítek. obvodové nosné zdivo je z tvarovek
PTH 44 EKo+, u garáŽe z PTH 36,5 P+D. Stropy tvoří nosníky PoT s vloŽkami

MlAKo zmonolitněné nadbetonováním, ztuŽující věnce a překlady vyuŽívají tvarovek
systému Porotherm a Ža. Zdivo příček je rovněŽ systému Porotherm. Střecha obytné

části o sklonu ssd É ;áolová, 
'pultová 

střecha nad garáIí má sklon 160, nosnou

konstrukcí je dřevěňý krov. Vaznice jsou uloŽeny na nosriých stěnách a kotveny do

věnců. StřešnÍ krytina domu je z betonových tašek Bramac Moravská taška. Komín
v domě je navrŽený třívrstvý, v systému CS Komín universal pro plynná paliva.
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Navžené hydroizolace u spodní stavby jsou asfaltové typu Sklobit S, dále jsou ve

skladbách některých podlah navrŽeny hydroizolační stěrky, v šikmé střeše Je
hydroizolace pojisíná. Ťepelné izolace jsou v základech, v podlahách na terénu

póo ooytnou eaští domu, v podlahách 1.PP a dalších konstrukcích domu _ věncích a
překlad'ech. V podlahách jsou izolace protihlukové' Domovní schodiště je navrŽeno
jako dvouramenné Ža monolitické s keramickým obkladem. Podlahy vnitřních

místností jsou navrŽeny podle účelu místnosti' převáŽně z keramických dlaŽeb a

laminátových lamel. omítky vnější i vnitřní jsou systémové Porotherm universal a

To, sokly nad UT jsou opatřeny omítkovinou Marmolit.

okna a dveře vnější jsou plastové výrobky s izolacním trojsklem, vnitřní dveře jsou

dřevěné V ocetóvýtn zárubních. 
-Všechny 

klempiřské výrobky jsou měděné'

zámečnické výrobky _ zábradlí vnějŠí hliníkové, vnitřní jen naznačeno' Zmíněny jsou

venkovní úprávy_ awzoy na terénu, příjezdová komunikace z betonové dlaŽby, dále

zeleň a napo1eňí na inŽenýrské sítě. Pocítáno je s vyuŽitím dešt'ové vody, která je

jímána do podzemní sběrné nádÉe.

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

zprávy, sklabby 
'konstrukcí, podlah a výpisy výrobků. DoloŽeno je poŽárně

bezpečnostní řešení stavby.

Seminární práce zpracovává téma zateplování obvodových stěn, _výpočtová čést

obsahuje oitčí výpočty schodiště, základů' tepelně technické a výpočet průměrného.

součiniiele tepla.'Výkresová část práce obsahuje řadu detailů konstrukčních částí

domu - n"poj"ní hýdroizolace u podsklepené a nepodsklepené části domu v úrovni

1.NP, detaily scnóoistě a někteých podlah, detail ukončení lodŽie vč. kotvení

zábradlí a přechod podlahy lodžie na podlahu loŽnice ve 2.NP, detail střechy u

okapu' zateplení stropu závětří a detail kotvení okna. Barevné řešení vzhledu domu

je standartní pro soucasnou dobu. Zadání práce je poměrně jednoduché, rodinný
'oi.,' j" plošné i objemově menšího rozsahu. Vypracovaná je na velmi dobré úrovni

tecnnicxé i graficŘé, výkresy jsou přehledné a správně technicky nakreslené,
poŽadovaný ňzsah vc' táxtovýcň příloh je splněn. Stavebně technické řešení vyuŽívá

nabídky solčasných materiálů a pro stavbu rodinného domu je vhodné. Dům je po

doplnění dílčich Óástí realizovatelný'

K předloŽené práci nemám prakticky Žádné připomínky z hlediska technického

řešení, které je zvládnuto takřka profesionálně, dílčí připomínky mám jen tyto:

- i v půdoryse 2.NP by měly byt schodišťové stupně očísloVány a dále tu chybí výšky

v místech zeŠikmení podhledu dle sklonu střechy,
- a jen upozornění na ťrochu nepraktické formátování některých výkresů, u kterých by

se vše vešlo na výšku A4, malé přehyby jsou na stavbě příčinou jejich trhání


