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Předmětem řešení bakalářské práce je novostavba rodinného domu s prostorami
pro podnikatelskou činnost _ kadeřnictví. Dům je situovaný v okrajové části obce
Silůvky, kde je stávající zástavba rodinných domů. Pozemek je nepravidelného tvaru,
svaŽitý, pro novostavbu bude uvolněný zbouráním stávajícího objektu. Pro řešenou
stavbu je vhodný z hlediska vazby na obecní obsluŽnou komunikaci i blízkost
stávajících inŽenýrských sítí. Samostatně_stojící dům má mírně členiý obdélníkorný
půdorys a zastavěngu plochu 183,68 m2, uŽitnou plochu 391,41 m2, obestavěný
prostor 1 322,74 m" a výšku po hřeben 7,30 m. Dům je navrŽený jako klasická
cihelná stavba se sedlovou střechou a keramickou kfiinou, je dvoupodlaŽní,
podsklepený. Umístění i vzhled domu respektují okolní zástavbu, na stávající
inŽenýrské sítě je dům napojený nov'ými přípojkami.

Dispozice domu je navrŽena pro rodinné bydlení a poskýování kadeřnických
sluŽeb. Vstup do obytné části domu, parkovací plocha i vjezd do garáŽe jsou
orientovány k sV u příjezdu k domu. Kadeřnictví je přístupné samostatným
chodníkem po pravé straně přístupové plochy. V 1.NP jsou komunikační prostory -
zádveří, chodba, schodiště, WC, sklad, kuchyň se spíŽí a velký ob;ývací pokoj
s krbem. Kadeřnická provozovna vč. zázemí pro personál a zákazntky jsou v pravé
části domu. Ve 2.NP jsou pokoje dětí, loŽnice, koupelna, WC a dále pracovna, šatna
a rozměrná lodžie. V1.PP je garáž pro 2 vozidla, kotelna, dílna a skladovací
místnost. Nástupní prostor před domem počítá s místem pro parkování zákazníků i
rodiny, kadeřnictví je celé navrženo pro bezbarierové uŽívání.

Bakalářská práce v podrobnostech projektu pro provedení stavby řeší dispozici
a stavební konstrukce domu, vychází ze studie a podrobnějiji rozpracovává.

Stavebně konstrukční řešení je jednoduché, nosný systém domu je stěnorný.
Přípravné práce pro stavbu jsou nejnutnějšího rozsahu a základy domu v nezámrzné
hloubce tvoří betonové pasy z betonu C16na s tepelnou izolací po obvodu.
Podkladní betony jsou z téhož materiálu, vyztuŽené l(ARl sítí. obvodové svislé
nosné stěny jsou z keramických fuárnic Porotherm 44 EKo+, vnitřní nosné stěny
z tvarovek Porotherm 24 P+D, vše na systémovou maltu Porotherm TM. Systém
POROTHERM vč. doplňků (věncovek a překladů) je vf'tžitý i pro vodorovné nosné
konstrukce - strop nad 1.NP je z nosníků PoT 23 a vloŽek MlAKo 19, zmonolitněný.
Střecha o sklonu 35U je sedIová, nosná konstrukce je vaznicová, s pozednicemi na
nosných stěnách a kofuenými do ŽB věnců, vaznice jsou vynášeny sloupky.
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Střešní krytina domu je skládaná zkeramických tašek Tondach Francouzská 14.
Hydroizolace Ve stavbě jsou z asfaltoqých pásů systému Dektrade, ve vlhkých
prostorách hydroizolační stěrky a pojistná Hl ve skladbě šikmé střechy. Tepelné
izolace řady lSoVER jsou v základech, podlahách na terénu pod obýnou částÍ domu
a v 1.PP, podhledech 2.NP a dalších konstrukcích domu - věncích, překladech.
V podlahách jsou izolace protihlukové. Domovní schodiště je navženo jako
dvouramenné ocelové schodnicové, s dřevěnými stupni V ocelouých profilech.
NavrŽena jsou i venkovní schodiště. Komíny pro odvod spalin od kotlů jsou třívrstvé
v systému Schiedel. Příčky jsou z fuarovek systému Porotherm, podhled podkroví je
ze sádrokartonouých desek systému Knauf. Podlahy místností jsou navrŽeny podle
účelu místností, převaŽují keramické dlaŽby a laminátové podlahy. omítky vnějšÍ i
vnitřní jsou systémové Porotherm Universal, místně doplněné keramickými obklady'
okna a dveře v obvodových stěnách jsou z plastoqých profilů s izolačním dvojsklem
a barevnou povrchovou úpravou, střešní okna jsou dřevěná, vnitřní dveře dřevěné
v ocelových zárubních a garážová vrata jsou hliníková. Klempířské prvky jsou
z ocelového pozinkovaného plechu, zábradlí jsou dřevěná i ocelová. Zmíněny jsou
venkovní úpravy, kteých je poměrně dost d|aŽby na terénu, příjezdová
komunikace a chodníky z betonové dlažby, asfaltové parkoviště, ploty a zídky, zeleň
a napojení na inŽenýrské sítě, jímání dešťové vody aj.

Samostatnými přílohami bakalářské práce jsou studijní a přípravné práce, textové
zprávy, skladby konstrukcí, podlah a uýpisy řemeslnických rnýrobků. DoloŽeno je
poŽárně bezpečnostní řešení stavby.

Seminární práce je zpracována na téma výběru skladby podlah pro lodŽii
z hlediska tepelně izolačního a ekonomického. Výpočtová část obsahuje dílčí
vypočty schodiště, základů a vypočV tepelně technické. Práce obsahuje také detaily
konstrukčních částí domu - detaily schodiště u podest, kofuení dřevěného s|oupku
do stropu, u lodŽie kraj a vazbu na dveře, detail střechy u okapu a skladby podlah'
Zadání práce je jednoduché, rodinný dům je plošně i objemově jiŽ spíše většího
rozsahu. Práce je vypracovaná na velmi dobré úrovni technické i graŤické, výkresy
jsou přehledné, správně nakreslené, poŽadovaný rozsah vč. textoqých příloh je
splněn. Barevnost domu je navžena V přírodních barvách. Stavebně technické
řešení využívá současných materiálů a pro stavbu rodinného domu je vhodné. Dům
je dle návrhu a případném upřesnění realizovatelný.

K předloŽené bakalářské práci nemám žádné připomínky z hlediska technického
řešení, které je zvládnuto dobře, dílčí připomínky mám pouze tyto:

- vzhIedem k umístění kadeřnické provozovny nad garáŽí jsou terénní úpravy pro
samostatný přístup do provozovny i další úpravy terénu poněkud sloŽité

- asfaltová úprava parkovací plochy mi u rodinného domu moc vhodná nepřipadá
- v pohledech jsou střešní okna označena jako plastová, ale ve v'ýpisech dřevěná
- umístění střešních oken bych volila jinak, pravidelněji, na fasády nemají dvojice
oken Žádný vliv a dvojice oken nad sebou jsou nadbýečné


