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Cílem zadaného tématu Rodinný dům bylo navrhnout rodinné bydlení pro čtyřčlennou
rodinu. Práce je zaměřena na zpracování dokumentace pro provedení stavby rodinného domu.
Pozemek  se  nachází  na  kraji  města  Bystré  u  Poličky.  Členění  objektu,  provozní  vazby  a
dispoziční řešení respektuje zadání bakalářské práce.

Projekt řeší návrh rodinného domu v Bystré u Poličky. Rodinný dům je nepodsklepený
s dvěma nadzemním podlažími a připojenou garáží. Dům je určen pro trvalé bydlení čtyřčlenné
rodiny s dětmi. Stavba má půdorys dvou protínajících se obdelníků (tvar písmena L). Z východní
strany je k objektu připojena dřevěná pergola plnící funkci přístřešku před hlavním i vedlejším
vchodem  do  objektu,  na  západní  straně  domu  je  situována  terasa  s  dřevěnou  pergolou,  v
severovýchodním rohu pozemku je místo pro volné stání dvou osobních automobilů.

1. Posouzení  úrovně  stavebního  řešení  z  hlediska  architektonického,  dispozičního  a
provozního 

Z hlediska  architektonického  stavba působí  symetrickým dojmem,  rodinný dům je
nepodsklepený s dvěma nadzemním podlažími a připojenou garáží. Dům je určen pro trvalé
bydlení čtyřčlenné rodiny s dětmi. Stavba má půdorys dvou protínajících se obdelníků (tvar
písmena L). Z východní strany je k objektu připojena dřevěná pergola plnící funkci přístřešku
před hlavním i vedlejším vchodem do objektu, na západní straně domu je situována terasa s
dřevěnou pergolou, v severovýchodním rohu pozemku je místo pro volné stání dvou osobních
automobilů. 

Do  rodinného  domu  vstoupíme  z  ulice  přes  hlavní  zádveří,  vedlejší  zádveří  nebo
garáž.  Garáž  je  navržena  pro  parkování  jednoho  auta.  V  zadní  části  garáže  se  nachází
prostorná dílna, která může současně sloužit jako sklad větších věcí (jízdní kola, sekačka,
pneumatiky  na  auto...).  Zádveří  je  navrženo  s  bohatými  úložnými  prostory.  Na  zádveří
navazuje chodba, která je hlavním komunikačním prostorem domu,  dostaneme se z ní  do
obývacího  pokoje,  kuchyně,  wc,  koupelny,  technické  místnosti,  do  druhého  zádveří,  po
schodech do druhého nadzemního podlaží. Obývací pokoj se nachází na jihozápadní straně
domu.  Je  zde umístěn krb.  Obývací  pokoj  obsahuje v jihovýchodní  části  jídelní  část  a  je
propojen s kuchyní. Z obývacího pokoje je možný vstup na terasu s pergolou. 

Druhé nadzemní  podlaží  slouží  převážně jako klidová zóna.  Nacházejí  se  zde dva
dětské pokoje, ložnice rodičů, pracovní kout dále je zde samostatná toaleta, koupelna, a šatna. 

Objekt se nachází v mírném západním svahu a je napojen na místní komunikaci šířky 6,0 m,
na kterou je napojena příjezdová komunikace. 

2. Posouzení úrovně stavebního řešení z hlediska konstrukčního

Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží. Půdorys zděné konstrukce RD je tvaru L. Na
východní straně je přisazen dřevěný přístřešek, který plní funkci závětří hlavního vstupu. Na
západní straně je terasa stíněná dřevěnou pergolou. V přízemí je navržena garáž pro parkování
dvou  osobních  automobilů  skupiny  1.  Objekt  je  zastřešen  sedlovou  střechou  a  plochou
střechou.  Objekt  nebude  podsklepen.  Příjezd  k  objektu  bude  řešen  pomocí  vybudované
zpevněné  plochy  z  betonové  zámkové  dlažby.  Všechny  konstrukce  budou  navrženy  dle
platných norem a budou splňovat všechny potřebné požadavky. 



Základy budou zhotoveny betonu C20/25 výšky 500 mm, navržená hloubka základové
spáry je -1340 mm.  Na vybetonovaný základ bude pokračovat  betonové ztracené  bednění
BEST 30, skládáno na sucho, zalito prostým betonem C20/25, výztuž v každé ložné spáře a
svislá výztuž po 500 mm. Na původní zeminu bude provedena roznášecí betonová deska se
základem pod ramenem schodiště. základové patky, na které budou osazeny sloupky pergoly
a krytého stání. 

Upravený terén na severovýchodní  části  domu bude pod úrovní  původního terénu.
Vzniklý svah bude zatravněný. 

Obvodové a vnitřní nosné zdivo objektu je navrženo z keramických cihel Porotherm
Stropní konstrukce je navržená ze stropní konstrukce Porotherm (vložky MIAKO + nosníky
POT) o tl. 250 mm. Konstrukce schodiště je z monolitického železobetonu. 

Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 22°, krov je z příhradových vazníků.
Skladba střechy je dvouplášťová provětrávaná. Zateplení střechy bude řešeno minerální plstí
ISOVER PIANO mezi a pod krokvemi. Střešní krytina je z velkoformátových betonových
tašek BRAMAC MAX. 

Příčky budou zděné. V druhém nadzemním podlaží budou příčky u dětských pokojů z
cihel  POROTHERM 11,5 AKU  Podhled v druhém nadzemním podlaží  je  z  SDK desek
RIGIPS. 

Pergola je samostatně stojící konstrukce.

 Konstrukční a materiálové řešení je pro daný typ objektu vhodné a je poplatné době
návrhu. Konstrukce střech respektuje současné trendy ve stavební výrobě.  

V rámci  bakalářské  práce  byly  zpracovány  vybrané  specializace,  jejíž  řešení  bylo
nutné  k  dokončení  celkového  návrhu  objektu.  Jedná  se  o  požárně  bezpečnostní  řešení,
posouzení objektu a konstrukcí z hlediska požadavků stavební fyziky, návrh a posouzení. 

3. Úplnost, přesnost řešení objektu v rozsahu zpracované dokumentace

Projektová dokumentace je zpracována velmi svědomitě, působí přehledným dojmem
a odpovídá požadavkům příslušných vyhlášek a norem. Z hlediska zadaného rozsahu je práce
úplná včetně detailů  a vyplývajících konstrukčních řešení.  Grafické zpracování  bakalářské
práce je na dobré úrovni, je přehledná a názorná. Specializace jsou vhodně voleny a doplňují
základní řešení objektu.

4. Vytýčení chyb, nepřesností a doplňující otázky

Dispoziční řešení:

- Kde bude umístěn odlučovač ropných látek k vpusti v garáži?

- V rámci velikosti domu by bylo vhodné do koupelny v 1NP umístit i vanu.

- Vstup do atelieru je komplikovaný, bylo by vhodné dispozici u vstupu přeřešit.



Situace:

- U  přípojek  i  stávajících  sítí  by  bylo  vhodné  umístit  popis  materiálů,  dimenze  a
upřesnění druhů.

- Bylo  by  vhodné  upravit  měřítko  šraf  zpevněných  ploch,  tak  aby  situace  byla
přehlednější a bylo zřejmé umístění.

- Bylo by vhodné vjezd na pozemek situovat na střed vrat do garáže.

Půdorysy:

- Jak bude odvětrána digestoř nad varnou plochou?

- Z čeho budou provedeny předstěny pro osazení geberitu?

- Jak bude odvětrán prostor WC – místnost č. 103 -  kde bude vedeno vzt potrubí?

- Bylo by vhodné šatnu ve  2NP provést bez okna.

- V garáži chybí neuzavíratelné větrací otvory.

Řez:

- Použití desky OSB na spodních pásech vazníků je diskutabilní.

Základy:

- Ve výkrese nejsou správně označeny prostupy základů – chybí kóta výšky prostupu
v základu. 

- Chybí uvedení – specifikace betonové směsi – dle třídy prostředí.

Doplňující otázky:

- Zdůvodněte použití desek OSB v podhledu konstrukce střechy.

- Proč je výhodnější přidání spádové vrstvy z Liapor betonu než spádové klíny z EPS?

- Proč je pro přitížení skladby ploché střechy použito 200 mm kameniva?

5. Zhodnocení

Přes uvedené připomínky se předložená bakalářská práce jeví jako dostatečně obsáhlá
a přesná. Autor prokázal dobré odborné znalosti, přehled v dané problematice a schopnost
tvůrčí práce.

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5
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