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Bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu v Rychnově nad KněŽnou.

Stavební pozemek obdélníkového tvaru je téměř rovinný, slouŽí dosud jako zahrada

a novostávba je urnístěna v přední polovině pozemku. Samostatně stojící dům 9
iastavěné ploŠ"e 146,7 m2 má půdorysný tvar L, 2 nadzemní podlaŽí a je cástečně

poour.r*p*ný' Umístěním na pozemku navazuje na obsluŽnou komunikaci, ke které 1e

situován hlavním průčelím sb vstupem a vjezdem do garáŽe' Dům je navrzený iako'

klasická cihelná stavba, sedlová střecha s plechovou krytinou má sklon 'l5', nad

částí 1.NP je velká střešní terasa. Umístění i vzhled domu respektují stávající okolní

zástavbu, napojení domu na stávající inŽenýrské sítě je novými přípojkami _

kanalizace, Voda, elektřina a plyn.

Dispozice domu je navržena pro jednogeneračni bydlení. Vstupní část 1.NP je

situována k příjez"dové ploŠe, jeho levá bást je obytná a Vpravo je garáŽ pr9 2
automobily. Záávsří navazuje na halu se schodištěm' z nížje přístup do obývacího
pokoje a kuchyně s jídelnou, tvořící jeden velký prostor. Předsíňkou z haly jsou

přístůpny hygienické místnosti - samostatné WC a koupelna' V 1.PP jsou navrženy
jen mistnostřsktaoovaci - sklepy, 2.NP je obytné, jsou zde: dětský pokoj, průchozí

pr""oun" před loŽnicí, koupelná, Wc a velká terasa nad obývacím pokojem 1.NP.
'PodlaŽí 

domu spojují scnoáiště jednoramenná zatoČená schodiště bez mezipodest.

Nástupní prostor pied domem umoŽňuje i parkovánídalších vozidel.

Stavebně technické řešení domu' je jednoduchě, jeho nosný systém .ie stěnový a

vyuŽívá systém Porotherm" Připravné práce pro 1tavbu RD jsou om-ezen}r na skryvku

ornice a zemní práce na ne.bytné minimum. Základy domu tvoří .betonové 
pasy

z betonu c16/20, po cbvodu doplněné o tepelnou izolaci, podkladní betony jsou

rovněŽ z betonu c16120, s vloŽenou qÍztuŽí KAR! sítí. Základová spára je

v nezámrzné hloubce' obvodové svislé nosné konstrukce všech podlaží jsou

z keramických tvárnic Porotherrn 44 EKo+, vnitřni nosné stěny jsou z tvarovek

Porotherm 24 P+D, na MVC a sloup uvnitř dispozice ie ŽB' Pro v-odorovné nosné

konstrukce je rovněŽ vyuŽitý systém i3orotherm - nosníky FoT s vloŽkami MlAKo po

zmonolitnění tvoří strop nao 'i.NP, ztuŽující věnce_a překlady jsou rovněŽ systému

Porotherm, vnitřnÍ průvtan Žg. Střecha o sklonu 150 je sedlová, nosná konstrukce je

dřevěná, vaznicová'
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Pozednice jsou uloŽeny na nosných stěnách a kotveny oo Žg věnců' Střešní krytina

domu 1e z plechových profilů Corus 14/35'

NavrŽeny jsou hydroizolace, a to u spodní stavby z asfaltových pásů Elastek 40

Special Mineral, ve vlhkých prostorách hydroizolační stěrky, v šikmé střeše je

ň5i"tÁa hydroizolace tsóver Tyvek Solid. Tepelné izolace řady lsover jsou

v základech, podlahách na teréňu pCId obytnou -částí domu, v podlahách 1'PP'

poor,táo""h'2"NP a dalších konstrukóích doňu - věncích a překladech. VpodlŤTl
jsou izolace protihlukové' Domovní schodiště je jednoramenné zakřivené ZB

monolitické kce, i keramickým obkladem stupňů. Komíny pro odvod spalin jsou v

systemu Schiedel' samostatně odtahují krb a plynový kotel'

Nenosné konstrukce svislé jsou z příčkových tvarovek systému Porotherm, podhled

páo*rovi je z SDK desek sýstému'Knauf, Podlahy vnitřních místností jsou navrŽeny

ilJĚ účálu místnosti,_prává*e z kerarnických dláŽeb a laminátových lamel" omítky

lniťní i vnější ;sou systémové Porotherm Universal, sokly venkovních fasády jsou

opatřeny mozaikovou omítkou Baumit'

okna a dveře vnější jsou navÉeny jako dřevěné truhlářské výrobky s izolačním

trojsklem v narevnáiti dub, vnitřní dveře jsou dřevěné v obloŽkových zárubních'

Klempířské prvky jsou zeasti z lakovanáho hliníkového plachu - parapety' střeŠní

d;piňky _ nxupní žtuoy, svody aj' jsou z FeZn pleďru řady Lindab' ocelová zábradlí

;uou zámeČnicxými výiouxv.'zňňeny jsou venkovní úpraW ..dlaŽby na terénu'

příjezdová komunikacá z netonové olážuy, zeleň a napojení na inŽenýrská sítě, aj'

Samostatnó přílohy bakalářské práce tvoří studijní a přípravné pnáce, dále textové

zprávy, skladby tánstiutcí, poůlah a výplsy výrobků. DoloŽeno je takě poŽárně

bezpečnostní řešení stavby'

Seminární práce ie zpracoYán3 na těma vlastngsti obvodových plášťů a jejich

porovnání. Cást stávební fyziky je doplněna dílÓími výpočty součinitelů prostupu tepla

podlah podle umístění u ďo*ě._ Práie obsahuje něŘteré detally konstrukčnÍch částí

domu _ detail strecňý u okapu a hřebene, detail střeŠní terasy u okrgje vč' kotvení

zábradlí a napo1eňi na podlahu 2. NP, detaily suterénního zdiva při UT aj DoloŽeny

1sou skladuy'nektených podlah, konstrukcí a výpisy řemeslnických výrobků' Zadání
'p'á;. iá pomerněl"oňoáuché, rodinný dům 1e-$tošne i objemově menšího rozsahu.

Vypracovaná je ná slušné úrovni technické ígřafické, celkově přehledná a správně

nakreslene, po:aoovaný rozsah vč. textovýď příloh je splněn' Stavebně technické

řešení využívá současných materiálů a pro stavbu rodinného domu je vhodné,

přestože co do vzhledu nbní dům pod|e mého názoru pří|!š zdařllý'

K předloŽené práci nemám připomínky z hlediska technického řeŠení, které j*

zviádnuto, dílčí připomínky mám jen tyto:

- situaci bych doporučila kreslit v příznivějším rozlišení tlouštěk čar, vŠechny jsou

téměř stá1n* a tÍm znepřehledňují obsah qýkresu

- dispozice domu záleŽÍ sice na individuálníiýr poŽadavcÍch stavebníků, přesto: nenÍ

zde Žádná šatna" ale zato plnohodnotné hygienické zařízenÍ v obou podlaŽích, aj'

- v řezu Aa neoJp""ídá poi't*o na okna etéňeniýchž v pohledech (v pohled*ch

jsou to nečleněné velké plochy}


