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Student zpracoval bakalářskou práci na téma „Penzion v Píšti“. Práce obsahuje 
dokladovou část, přípravné a studijní práce, textovou a výpočtovou část, zaměřenou na 
požárně bezpečnostní řešení, tepelně technické posouzení a seminární práci na téma 
zateplování šikmých střech. 

Jde o novostavbu penzionu o půdorysném tvaru „L“, částečně podsklepeného 
s dvěmi nadzemními podlažími. Konstrukční systém je zděný, stěnový, založený na žb 
pasech se zastropením prefabrikovanými panely, střecha je sedlová s valbami. 

K předložené bakalářské práci mám následující připomínky: 

SITUACE: 

- Stání pro ZTP je široké 2900 mm, což je dle ČSN nedostatečné. 
- Anglické dvorky osazené v rostlém terénu, by měly být odděleny alespoň např. 

obrubou. 
- Na výkrese chybí grafické předěly vyspádovaných ploch. 

 
PŮDORYSY: 

- Jakým způsobem je zajištěno nucené větrání místností se soc. zařízením? 
- Umístění tělesa komínu přímo u okenního otvoru nepovažuji za vhodné.  
- Nejsou uváděny třídy betonu. 
- U mnohých průvlaků chybí kóta otvoru – světlá výška. 

ŘEZ: 

- Není zakótována výška zábradlí. Ve výpise výrobků je uvedena výška madla 
zábradlí 900 mm, je tato výška dostatečná? 

- Dle šraf jsou základové pasy železobetonové, v tomto případě není navržen 
prostor pro vytvoření příložného bednění. 

- Jaký význam má podkladní vrstva pod hrubou podlahu z praného kameniva? 

KANALIZACE: 

- I když se jedná o studii, navržené řešení je zjevně za hranicí doporučených 
délkových hodnot a při zachování doporučeného spádu připojovacího potrubí 
nebude možné toto vměstnat do souvrství podlahy nad stropní prefabrikované 
panely.  



- Čísla místností ve studii kanalizace neodpovídají číslování ostatním výkresům.  

- Jakým způsobem jsou odvodněny anglické dvorky? 

SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ: 

- U sestavy nad 1NP chybí výškové kóty na horním schodišti. 

- Prostup v prafa panelu, navržený v jednom směru o 10 mm větší, než je těleso 
komínu nepovažuji za dostatečný. 

DETAILY: 

Musím přihlédnout k tomu faktu, že student nemá potřebnou praxi, aby viděl některá úskalí 
svých návrhů. Zejména ve strojově přesných na sebe navazujících konstrukcích a mnohdy 
neznalosti postupu prací a z toho vyplývajících chyb.  

Detail A: Jakou funkci má zhutněný štěrk v balu geotextilie bez odvodnění? 
Detail geotextilie přilehlé k betonovému obrubníku na straně jedné a na 
druhé ke keramickému obkladu považuji za nevhodný. Pohledově by 
geotextilie „vylézala“. 

Detail B: Student uvádí, že hydroizolační pásy budou celoplošně nataveny na 
podklad opatřený penetračním nátěrem i u podkladu, který tvoří 
extrudovaný polystyren, což je špatně. 

Detail C: Jaký význam má paropropustná lepící páska z vnitřního líce rámu 
okna? Dřevěná výměna by byla zřejmě osazována ještě před 
prováděním omítek. Vzniklá mezera by neumožňovala v tomto prostoru 
omítku provést..  

Detail D: Kotvení krokve o sklonu 12° ke krokvi o s klonu 41°pomocí šroub ů 
vnímám jako nedostatečné, vhodnější by bylo kotvení pomocí 
svorníku. Uložení krokve s menším spádem by mělo být takové, aby 
krokev na ocelové vaznici spočívala větší plochou. 

I přes drobné dílčí nedostatky hodnotím celek jako kvalitně a svědomitě zpracovaný. 
Oceňuji zejména vnesení osobní invence při řešení dílčích konstrukcí (jako např. krovu), 
grafickou úpravu a zpracování výkresové dokumentace. 
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