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Bakalářská práce s názvem Nízkoenergetická dřevostavba rodinného domu je zpracována 
na vysoké technické i grafické úrovni. Je dostatečně přehledná a propracovaná pro zdárné 
zvládnutí výstavby RD. 

Lze vytknout pouze menší nepřesnosti či nedostatky, které by se daly vyřešit elegantněji či 
jednodušeji. 

Ke studentovi mám následující dotazy a připomínky: 

Studie, dispozice 
- dispozice velmi vhodně respektuje dispoziční požadavky na optimální prosvětlení 

obytných místností i solární zisky. Jako další klad hodnotím dostatečné množství úložných 
prostorů, na což se velmi často zapomíná. 

- z hlediska energetického i praktického je zbytečné do spíže a šatny v 1.NP okna, navíc 
otevíravá. Vzhledem k velikosti přinesou velmi málo světla za vysokou pořizovací cenu. 

Situace 
- vzhledem k energetickému standartu domu je vhodné uvádět na výkresech jak katastrální, 

tak i geografický (slunečný) sever. 
- pro větší orientaci vztáhnout PT+UT k relativním kótám objektu 
- vzhledem k charakteru objektu (energeticky úsporný - ekologický) by bylo vhodnější 

zadržovat dešťové vody na pozemku v akumulační nádrži a minimálně částečně je zpětně 
využívat 

Technická zpráva 
- zmatení pojmů slaboproudé a silnoproudé elektrorozvody 

Základy 
- podle čeho bude možné nacenit do rozpočtu množství vytěžené zeminy a náročnost těžby 

když není výkres výkopů ani není zmíněna třída těžitelnosti? 
- chybí PT+UT pro vytyčení objektu, v řezech chybí průběh původního terénu i určení 

množství snímané ornice 
- jakou funkci má po okrajích násypu pěnoskla drenáž? Bude zajištěna možnost kontroly 

její funkčnosti? Nehrozí vzhledem ke spádování terénu a umístění dešťové kanalizace zpětné 
zaplavení podzákladí? 

1.NP 
- do dispozice by bylo vhodnější doplnit samostatné WC s umyvadlem 
- chybí PT+UT pro vytyčení objektu 
- nebylo by vhodnější lépe rozvrhnout okna v obývacím pokoji? Sdružit je do větších 

celků? Proč je v obývacím pokoji tolik oken se sklopnou funkcí? 



2.NP 
- jak jsou hliněné nepálené cihly fixovány mezi sloupky? 
- jak je zajištěno odvodnění u bezespádového provedení terasy (S11)? 
- je vhodné zábradlí kotvit ke konstrukcí shora? 

Půdorys střechy 
- je nutné tolik zabezpečovacích bodů na střeše proti pádu osob u střechy v mírném spádu s 

atikami? 
- jak bude provedeno kotvení solárních panelů? 

Pohledy 
- z hlediska architektonického vzezření objektu by bylo vhodné sjednotit barevnost a 

materiálové složení fasád a pohledových prvků na nich (modřín, dub, smrk, tmavé dřevo, 
měď, černý plech, hnědý plech). 

- byl upozorněn "investor" že neupravovaná modřínová fasáda bude nerovnoměrně 
stárnout vzhledem k expozici vůči vodě a slunci? (pod parapety, atikou, terasou...) 

Detaily 
- jak jsou zajištěny požadavky na styk stěna/strop, stěna/střecha, stěna/základová deska z 

hlediska statiky a průběhu parozábrany (parobrzdy)? 
- je nutné kotvení tepelné izolace střechy hmoždinkami v případě dalšího přitížení 

substrátem? 
- jaké jsou konstrukční zásady pro ochranu dřeva? (obnažené řezné hrany smrkových 

hranolů v nárožích, výška soklu nad terénem) 
- je koutový spoj hydroizolace základové desky proveditelný tak jak je v Det.04 naznačen? 

Jakou funkci zde má geotextilie nad ním? 

Výpis skladeb konstrukcí 
- chybí seznam skladeb pro lepší orientaci 

Bakalářská práce splňuje svým rozsahem zadání. Je vypracována pečlivě a ve výborné 
kvalitě. Zpracovaná grafická část dřevěné nosné konstrukce přesahuje požadavky na 
dokumentaci pro provádění stavby. I přes drobné chyby a nepřesnosti doporučuji práci k 
obhajobě. 
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