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A. Dokladová část
B - Konstrukční studie
C - Stavební ěást PD
D - Architektonický detail

A . Dokladová část
Tato část práce obsahuje titulní list. bibliografickou citaci' abstrakt v českém a anglickém
jazyce, zadáni bakalářské práce, čestné prohlášení, poděkování, licenční smlouvu' Seznam
pouŽitých zdrojů, Seznam zkratek a symbolů, popisný soubor závěreěné práce.
Bez připomínek.

B - Konstrukční studie
Výkresová část:

Půdorys 2.np _M.ě.204 - chybí výlevka, co Znamená oznaěeni,.A.. ve výkrese?

Půdorys 3.np - Jaký typ kontaktního zateplovacího systému je navrŽen (min. vlna x EPS) ?
Nejasná kresební návaznost na m,č,, 23.

Půdorys 1.PP _ Není vhodné do suterénu umíst'ovat příčky z SDK, do zdiva tl. 600mm zŤejmě
nebude moŽné osadit 8ks I l60.



Zák|ady - Komplikovaný tvar zák|adových patek

Výpis skladeb- Mirelon tl. 30mm? U podbití chybí ozn. stávající omítky' proč je ve skladbě
ST 0l a 02 proveden násyp, záklop CETRISEM a nad to nová konstrukce
stropu z válcovaných profilů I?

Střecha _ Vhodnější by byl spíše nrízev ,,výkres kIovu.., proč je ve skladbě uvedena minerální
vlna a na ni jsou dány spádové klíny z EPS? Jak to ovlivní kondenzaci v konstrukci? Chybí
separační vrstva - geotextilie. Není uveden druh parozábrany, řezy nejsou řádně označeny.
Jak bude zajištěna statická únosnost zbyvajici části krovu po odstranění části ležaté stolice?

C - Stavební část PD

Výkresová část:
Výkres č. C.07 _ Není patrné co je původní a co nově navržené, proč je kamenný parapet
omítán?

Výkres l.np - K minipivovaru chybí vhodné zázemi,jak je např. řešeno vymývání sudů a
nádrŽí na vaření piva ? Provádí se louhem a kyselinou, proto je nutné provést vhodnou dlaŽbu
(např. čedič) a kanalizaci svést do neutralizační jímky. Chybí místnost s chlazením
naplněných sudů, poŽadavek KHS jednoznaěně Stanovuje povinnost mít samostatné wc a
sprchu pro sládka'

S ohledem na navýšení stropní konstrukce (zvýšení konstrukční výšky podlaží) bude
nutné upravit schody, nadpraží stávajících otvorů atd. zvýkresové dokumentace není
tato úpravazřejmá| Není-li to v PD řešeno jedná se o velmi závažnou chybu!

Skládání výkresů se provádí podle norTny CSN 01 3l 1 l.

Výpis skladeb:

ST 08- Skutečně je navrŽen horký asfalt na izolaci z EPS a na to PE folie?
ST 07 - Do čeho se klade d|aŽba o tl. 5cm? Vyrovnávací stěrka nemůže mít tl. 100mm
ST 09 _ Litá stěrka tl. 50mm?? Proč je ve skladbě kombinován EPS a XPS? Štěrková násyp

5cm - jaká bude pouŽitá frakce?
ST10- Litá stěrka 50mm a pod ní mirelon? Tl. hřebíkové desky l00mm je nevhodná, max.

60mm! Provedení stropních trámů na klenbě? Na spodním líci klenby musí bý omítka
nikoliv stěrka.

ST04 - Keramická dlaŽba kladená do flexibilního lepidla je v pořádku, ale není moŽné toto
klást na mirelon!

ST03- Pročje proveden nový násyp. do něj polštáře a na ně zák|op. kdyŽ se provádí nad celou
skladbou nový strop?

Výpis prvků:
PoloŽky Zl0| aZl02 jsou velmi nákladné, je nutné je lépe specifikovat. U výpisu truhlářských
prací chybí popis materiálu, z čeho jsou zárubně, co je to kování STANDARD?



D - ArchitektonickÝ detai|
Nejmenší tl. tepelné izolace je 20mm ? Jak to koresponduje s poŽadavkem na součinitel
prostupu tepla? Koncept odvádění sráŽkové vody vnitřkem sloupu je velmi odváŽný, bylo by
zajimavé zpracovat detail u napojení na leŽatou kanalizaci.

ZAVER:

Bakalařská práceje na dobré úrovni. kresebněje provedena pečlivě a přehledně' Stavebně
technické řešení však vykazuje značné chyby ve skladbách konstrukcí, je nutné vysvětlit jak
je myšleno navýšení stropních konstrukcí, viz výše.
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