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Autor bakalářské práce: Alois Kocman

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra Maceková, CSc.

Úkolem bakaláře Aloise Kocmana bylo vypracovat realizačrtí stavební projekt novostavby

Rodinného domu v Rudici, okres Blansko.

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

zimního semestru 4. ročníku.

Zadanou bakalářskou práci bakalář splnil v celém rozsahu zadéní. Pracoval zce\a 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 řešen jako samostatně stojící objekt, o jednom nadzemním

pod\aži, s podkrovím a s částečným podsklepením. Terén je téměř rovinatý. Stavba je

konstrukčního systému stěnového, zděná z keramických tvarovek.

Zá|<Iadové konstrukce jsou navrŽeny jako monolitické základové pásy z prostého betonu,

deska podkladního betonu je vyztuŽená KARI sítí. Nosné obvodové zdivo 1e zkeramických

tvarovek POROTHERM 44EKo+, stěny gaútže pak Ztvárnic POROTHERM 36,5 P+D.

Vnitřní nosné zdivo tvoří tvarovky POROTHERM 24P+D. ' Všechny navržené konstrukce

vyhor,ují tepelně-technick1im podmínkám dle normy ČsN z: 0540.

Stropní konstrukce tvoří keramo_betonový stropní nosník PoT s keramickými vloŽkami

MIAKQ, ztuŽenébetonovou vrstvou s KARI sítí a obvodovými železobetonovými věnci.

Schodiště je voleno dvouramenné, monolitické,železobetonové, s keramickou nášlapnou

vrstvou z ďIažby.

Střecha domu je dvouplášťová, sedlová, kleštinového systému, ztužená celoplošným

bedněním. GaráŽ je zastřešena pultovou střechou. obě části střechy jsou kryty střešními

taškami BRAMAC.



Komín navrhuje bakalář sendvičový, jedno průduchový, CS KOMIN LINIVERSAL.

Všechny konstrukce jsou řešeny podrobně, bakalář respektoval součastně doporučených
norem a předpisů. Průvodní, souhrnná a technická zptávajsou obsáhlé a dobře vystihují
zpracovaný objekt.

Bakalář se dobře orientuje ve studijních materiálech, ovlád á zpracovat statické, tepelně-
technické' požární a jiné důleŽité posudky stavby'

Graficky je bakalářská práce řešena pomocí počítače, v graťrckém CAD programu' úroveň
zpracování pomocí programu je velmi dobrá, jazykováúroveň tal<též.

Předložená bakalářská práce prokazuje' že její autor je schopen samostatně řešit projekční
úkoly na dobré technické úrovni a uplatňov at získané teoretické znalosti v praktickém
projektování'

Vzhledem k celkovému přístupu k bakalářsk é práci a k technickému zpracováni' hodnotím
předloŽenou bakalářskou práci Aloise Kocmana
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