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Student podle zadání bakalaŤské práce ,,Rodinny d m.. navrhnul dispoziční a konstrukční
Ťešení hypotetické budovy _ část projektové dokumentace, včetně zjednodušeného tepelně.
technického posouzení a Ťešení PBS. Nawhovaná budova se nacházi v k. ri. SmiŤice
(Královehradeckf kraj), na parcele č,. ||616. Pozemek o vyměŤe 772 m2 se mímě uklání
směrem kjihovjchodu. Budova je navržena jako podsklepená, dvoupod|ažni, se dvěma
nadzemními podlažími. ZastŤešení je navrženo sedlovou stŤechou nesenou pŤíhradovfmi
vazrlíky.

Provozní a dispozičnÍ ŤešenÍ

Provozní Ťešení objektu odpovídá zadáni práce stavbu tvoŤí bytová jednotka,

s odpovídajícím provoznim a technickfm zéaemím. K pŤedloženému Ťešení mrím tyto
pŤipomínky:

a) Navržené Ťešení nebylo možno zce|a vyhodnotit, protože v práci chybí studie
s rozmístěním nábytku a zaÍizovacích pŤedmět . v části D.I.I Architektonicko-stavební
Ťešení jsou zakresleny zďizovací pŤedměty v koupelnách a WC, ďe není zakreslena
kuchyřská linka.

b) V projektu jsou v rámci interiéru navrŽeny stejné ripravy powch ve všech místnostech
(včetně garáže) _ PVC krytina na podlaze a vápenocementová omítka (označovaná ve
vfkresech jako ,,omítka MV..) na stěnách a stropech. Zprovozniho hlediska není dle mého
nánorutoto,,zjednodušeníoo vhodné.

c) Místnost S06 Sprcha, WC je pffstupná pouze pŤes místnost S05 Technická místnost.Toto
Ťešení není zhlediska provozu št'astné. Lepší by bylo, kdyby sprcha a WC byly pŤístupné

pŤes posilovnu (místno st S0).

d) Proč je komín v suterénu umístěn v místnosti S04 Společenslai místnost a ne v místnosti
S0 5 Technická místnost?

e) V suterénu mohla bjt (napŤíklad v technické místnosti) kvuli ridržbě nebo poruchrám

nav t žena podlahová vpusť.

f) PŤedsazené stupně pÍed vstupy do budovy nejsou vhodné zhlediska vžíváni. Stupně
pŤímo pŤed vstupem budou napŤíklad pro starší lidi pŤedstavovat qfznamnou pŤekážku.

Architektonické a konstrukční Ěešení

Zvo|ené konstrukční Ťešení dokládá znalosti, které student získal studiem. Nalezl jsem dílčí
nedostatky, které uvádím níže:



D.|.2.02 ZáHady

g) V předbéžném návrhu zák|adi není uvďováno s excentricitou zatížení zríkladů pod
obvodovou stěnou.

h) Není zÍejmé,jalďjestli bude řešeno za|oženi rampy před vjezdem do garáňe.

i) Zdívo Porotherm 36,5 P+D lze pod úrovní vyl:žttpouze zaurčitýchpodmínek. Jakých?

j) Nejsou zakresleny prostupy pro inženýrské sítě.

k) Není jasné, jak bude řešeno napojení vodorovné a svislé hydroizolace.

D.l.2.03 Skladba stropu 1S. D.1.2.04 Skladba stropu I NP. D.l.2.05 Skladba stropu 2 NP

1) Nejsou dořešeny prostupy pro rmitřni rozvody (kana|izace' vody, atp.), například
v prostoru místnosti 203 Koupelnave 2 NP.

m) Zjakého důvodu je nad 2 NP navrŽen keramobetonový strop? Existují jiná,

hospodárnější řešení?

D.1.1.01 Půdorys 1S

n) V ptidorysech není

Vymetací otvor. J.{ení

inženyrsk;fch sítí.

popsán komín, ani zakreslen sopouch, vybírací revimí nebo
popsána nopová folie. Nejsou zakresleny prostupy pro pŤípojky

D.1 .|.04 SvislÝ Íez

o) Tvar ŽB schodiště v íezu a ve vykresech sestav stropních dílc se liší _ neodpovídá
zakreslení stupřti. Je zvolené napojení schodišťoqfch ramen a mezipodesty vhodné

z hlediska namahaní a zp sobu vyŽružení těchto konstrukcí?

p) okénko na mezipodestě schodiště mezi 1S a 1 NP není zakresleno ve qfkrese D.I,1.0]
P dorys 1,s. okénko je nízké, plocha zasklení bude poměmě malá. Je takové okénko
hospodámé?

D. l.2.08 Detail schodiště

q) okénko na mezipodestě schodiště mezi 1S a 1 NP není zakresleno ve qfkrese D.1.l.0]
P dorys /^s. okénko je nízké, plocha zasklení bude poměmě malá. Je takové okénko
hospodárné?

r) Na schodišťovfch stupních je pod nášlapnou wstvou podle popisu celoplošně

,,Vyrovnávací wstva Niveleť.. o jaky materiál se jedná? Je použit i pro podstupnice?

D.l.2.09) Detail soklu u vstupu na terasu

s) Jsou pŤedsazené stupně dostatečně pevně za|oženy? Nebude kvrili svislym posunrim

docházet k praskaní a poškozovríní nášlapné wstvy _ zejména sprár mezi dílci BEST?

t) Separační vrstva pod roanášecí wstvou v podlaze není vytaŽena nahoru. Roznášecí
vrstva zvyzltlženého betonu C20l25je dle mého nánorupŤedimenzovaná.

D. l.2. l0) Detail sklepního světlíku

u) Kam je zaístěna,,odvodřovací pŤípojkď. na dně světlíku?



v) Jakje kotveno okno? Jsou zakresleny kotvy, ale ne spojovací prvky.

Požárně bezpečnostní řešení

K navrženému požárně bezpečnostnímu řešení miím tyto otivky a připomínky:

w) PBŘ obsahuje pouze textovou část a situační výkres. Není speciťtkováno například, kde

budou umístěny hasící přístroje.

x) Je přípustné, aby požěnné nebezpečný prostor zasahovaI na cizí pozemky?

Kvalita zpracování a graÍická úprava

V grafickémzpracování se vyskýují odchylky od platných norem (zejména ČsN ot 3420).

Šrafy v legendách materiálů v někteých výkresech neodpovídají materiálům uvažovaným ve
rnýkrese. Jde například o šrafu C|2l|5 v půdorysech jednotlivých podlaži, kteráje uvedena

v legendě, ale ve výkresech zakreslena není. Nebo o nejednoznačný popis šrafy hydroizo|ace,
která je zánoveň polůita pro zakreslení ruzných materiálů s ruzrrými funkcemi. Například ve
qýkrese zék|ad'ů |ze hydroizolaci od nopové fólie rozlišit pouze díky vypsané (ale

nevyznačené) skladbě konstrukce stěny.

Popisy materiálů a prvků v legendách nebo v1ýpisech skladeb (kromě výkresů detailů) jsou

nejednoznačné nebo neúplné (například komín tebo zábradlí na vnitřním schodišti). Některé
popisy se vrámci jednotlivých výkresů liší. Například skladba podlahy ve výkrese D'1.2.09
Detail soklu u vstupu na terasu úplně neodpovídá skladbě podlahy uvedené ve výkrese
D.],1.04 Svislý řez.

Hodnocení

Předložená práce svým rozsahem a ryracovátním odpovídá zadání. Většina ýše uvedených
nedostatků by neměla zásadni vliv při výstavbě a následném vžíváni budovy. Jde většinou
spíše o přehlédnutí a opomenutí,která mohla bý způsobena časovou tísní před odevzdaním
práce, než o chyby způsobené neznalostí.

Student touto prací prokáza| velmi dobrou úroveň znalostí v oboru pozemního stavitelství,
které získal studiem a schopnost jejich aplikace na konkrétní situaci. Proto jej hodnotím:

KlasiÍikační stupeĎ ECTS: B/1,5

V Brně dne {i, (. {i'.4t

Klasifikační stupnice

Klas. stupeĎ ECTS A B C D E F

Císelná klasifikace I 1,5 2 z15 3 4


