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Ukolem bakaláře Marka Kopala bylo vypracovatrcalizačď stavební projekt novostavby
Rodinného domu s kadeřnictvím v obci Silůvky, okres Bmo-venkov.

Podkladem pÍo zpÍacování stavebního řešení byla architektonická studie, upravená v průběhu

zimního semestru 4. ročníku.

Zadanot bakalářskou práci bakalař splnil v celém rozsahu zaďéní. Pracoval zcela samostatně.

Často konzultoval problematické detaily. Vznikló chyby jsou nekonstrukčního charakteru,

většinou vznikly nepozomo stí.

Bakalářskou práci odevzdal v předstihu a v požadované kvalitě.

Rešení:

Navrhovaný rodínný dům je řešen jako samostatně stojící objekt o jednom nadzemním

poďIaží, s podkrovím a s podsklepením. Součástí domu je kadeřnictví, které je řešeno

bezbariérově. V domě je umístěna garáů pro dva automobily a pro kadeřnictví jsou určena tři

parkovací státni, ztoho jedno bezbanétové. Terén je rovinatý. Stavba je konstrukčního

systému stěnového, navržená ze systému POROTHERM.

Základové konstrukce jsou navrženy jako monolitické základové pásy z prostého

betonu C16l20, deska podkladního betonu je vyztužená KARI sítí. Nosné obvodové zdivo je

z keramických tvarovek POROTHERM 44 EKo+. vnitřhi nosné stěny tvoří tvárnice

POROTHERM 24 P+D. Příčky navrhuje bakalář v 15 a lNP z tvarovek POROTHERM P+D

80 a 140mm. Ve 2NP jsou příčky tloušťky 100mm ze sádrokartonových desek KNAUF RED
na h1iníkových CD proÍilech KNAUF.

Všechny navtžené konstrukce vyhovují tepelně-techníc[fm podmínkám dle normy ČsN z:
0s40.

Stropní konstrukce tvoří keramo-betonový stropní nosníky PoT s keramickými vloŽkami

MIAKO, ztlŽené betonovou vrstvou s KARI sítí a obvodovými železobetonovými věnci.

Schodiště je voleno ocelové dvouramenné, schodnicové' v nadzemních podlaŽích s dřevěnými

stupnicemi' v suterénu se stupnicemi betonov1ýlrni.



Střecha domu je sedlová, tvořena dřevěným vaznicovýmkrovem'

Komín navrhuje bakalríř sendvičový, SCHIEDEL .

Všechny konstrukce jsou řešeny podrobně, bakaláŤ respektoval součastně doporučených

norem a předpisů. Pruvodní, souhrnná a technická zptávajsou obsáhlé a dobře vystihují

zpracovaný objekt.

Bakalař se dobře orientuje ve studijních materiálech, ovládá zptacovat statické, tepelně-

technické' požární a jiné důležité posudky stavby.

Graficky je bakalářská práce řešena pomocí počítače, v grafickém CAD prograÍnu, úroveň

zpracování pomocí programu je velmi dobrá, jazykováúroveň tal<též.

PředloŽená bakalářská práce prokazuje, že její autor je schopen řešit projekční úkoly na

výbomé technické úrormi a uplatňovat získané teoretické znalosti v praktickém projektování.

Vzhledem k celkovému přístupu k bakalářské práci a k technickému zpracov[ní. hodnotím

předloŽenou bakalářskou práci Marka Kopala
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