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Úkolem bakalářky Zuzany Škrobové bylo vypracovat rea\izační stavební projekt novostavby
Rodinného domu v Rozstání pod Kojálem'

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

zimního semestru 4. ročníku.

Zadanou bakalářskou práci Zuzana Škrobová splnila v ce1ém rozsahu zadání. Pracovala

samostatně. Konzultovala problematické detaily. Vzniklé chyby jsou nekonstrukčního

charakteru, většinou v znlkly nepozorno stí a nezku šeno stí.

Bakalářskouptáci odevzda|av požadovaném vyhotovení a v předepsaném termínu.

Rešení:

J'{avrhovaný rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt, o dvou nadzemních

podlažích, s částečným podsklepením, v rovinatém terénu. Gaéň jednou stěnou sousedí

s domem. Stavba je konstrukčního systému stěnového,zdéná,pŤevážné ze systému HELUZ.
Základové konstrukce jsou navrženy jako monolitické zák1adové pásy z prostého betonu

CI6l20, deskapodkladního betonu je vyztuženáKARl sítí 150/150/6.

obvodové zdivo objektu t garáže je tvořeno tvarovkami HELUZ FAMILY 44 s maltou TM
HELUZ TREND. Nosné stěny suterénu jsou vyzděny z betonových tvarovek ztraceného

bednění o tl. 400 mm' a opatřeny tepelnou izolací ISOVE&XPS, tl. 50mm. Vnitřní nosná

stěna je vyzdénaz keramických tvárnic HELIJZ PLUS 25. Příčky navrhuje bakalářka HELUZ
11,5 AKU a příčky instalační šachty jsou ze sádrokartonových desek RIGIPS tI. I2,5 mm.

Všechny navržené konstrukce vyhovují tepelně-technickým podmínkám dle rrormy ČsN zg
0540.

Stropní konstrukce tvoří keramo-betonový stropní nosník HELIJZ s ciheln;foni vloŽkami

MIAKO, ztužené nadbetonovaním C20l25, tlouštky 60mm a obvodovými žeIezobetonov1ýnni

věnci.



Schodiště je monolitické, železobetonové, smíšenočaré, pravotočívé bez mezipodesty

s teracovou nášlapnou vrstvou.

Střecha domu je sedlová, tvořená dřevěným krovem kleštinovým s celoplošným bedněním.

Krýina je tašková apouŽitétašky jsou BRAMAC GRANÁT.

Komín navrhuje bakalářka sendvičový, dvou průduchový, SCHIEDEL PLUS.

Všechny konstrukce jsou řešeny podrobně, bakaláÍka respektovala součastně doporučených

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

zpracovaný objekt.

Bakalářka se orientuje ve studijních materiálech, ovládá zptacovaÍ statické, tepelně-technické,

požérní a jíné dtiežité posudky stavby.

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

zpracovánípomocí programu je velmi dobrá, jazykováúroveň taktéž.

Předložená bakalářská práce prokazuje, že její autorka je schopna samostatně řešit projekční

úkoly na vyhovující technické úrovni a uplatňovat získané teoretické znalosti v praktickém

projektování.

Vzhledem k celkovému přístupu k bakalářské prácí a k technickému zptacování. hodnotím

předloženoubakalářskoupráci Zuzany Škrobové
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