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Studentem zpracovaná bakalářská práce s názvem ,,Novostavba rodinného domu'

Hodonín" je plně v souladu a rozsahu se zadáním.

NavrŽena je novostavba samostatně stojícího rodinného domu s celkoqým podsklepením a

2nadzemními podlaŽími věetně podkroví. Dům je jednogenerační' sjednou býovou
jednotkou. Konstrukění systém je stěnový, materiály na silikátové bazi. Zastřešení je tvořeno

sedlovou střechou.

Připomínky a dotazy ke koncepěnímu a dispoziěnímu řešení:

- objasněte účelové vyttŽití místností v suterénu.

- objasněte dispoziční vyuŽiti lNP - velhý podíl komunikačních prostor (m. č. 102, l04, l0ó).

- V lNP k dispozici pouze WC s malým umývátkem? Ne třeba koupelna se sprchou (práce na zahraďě)?

- Prosvětlení obýacího pokoje a kuchyně povaŽuji s ohledem na umístění a velikost oken za

nedostatečné.

- Jak budou přirozeným denním světlem prosvětleny komunikační prostory včetně haly?

- Je vhodné s ohledem na hlučnost umísťovat společnou koupelnu 2NP těsně vedle ložnice?

Připomínky a dotazy k technickému řešení:

- Jak bude provedeno polohové osazení objektu? Coje pro to potřeba ajak by mělo bý uvedeno v situaci?

- Ve qýkrese základi uvádíte v pomámce, že po obvodu základového pasu bude ukládána tepelná izolace.

Toto však není patrno ze Žádnébo qýkresu. Jaká je tedy skutečnost a jakého druhu TI by mělo bý
případně užito?

- Na čem závisí moŽný sklon stěn záklaďové jámy?

- Doporučil byste provedení obvodové ďrenáŽe s ohledem na podmínky zaloŽení?

- objasněte využití nestandardizovaných ýšek dveří? Proč jsou pak v rumých podlaŽích tyto ýšky
odlišné?

- Schodiště není v souladu s ČsN. Šířka stupňů na v'ýstupní čáře není shodná. Je splněn požadavek na

minimální šířku kosého stupně? Jaká je požadovanáhodnota ate ČsNz
- Co je to izolace Isover v legendě hmot? Isover je obchodní omačeni široké skupiny výrobků.

- GaritŽ navrhujete jako vytápěný prostor? Pokud ano, proč a na jakou teplotu? Pokud ne, tak nechybí

zateplení příčky oddělující garáŽod vytápěné části RD?
- Jakjsou provedeny překlady v příčkách azčeho (není patrno ani z v'ýkresů' ani z qipisů)?

- V koupelně m. č. 202 je zakresleno závěsné WC. Jak bude provedeno umístění vestavného splachovadla

přímo do příčky tl. l00 mm?
_ objasněte důvod instalačních předstěn o tl. 250 mm v koupelnách 2NP pouze pro instalaci související

s umývadly.

- objasněte polohu hydroizolace (viz v'ýkresy Ťeztt) a provedení HI pod schodištěm.

- Pro obalové konstrukce podkroví používáte jako parozábrany na části fólie Jutafol N (skladba 53) a na

části běŽré PE folie (skladba 34) - objasněte toto řešení a důvody?

- Proč nevyrrŽíváte ýškového modulu zdiva (např. patrno u oken)?

- Z ýklesů a někteých výpisů patrno užití tepelné izolace podkroví pouze mezi krokve a kleštiny - je

toto řešení vhodné? V jiných částech dokumentace se vyskytuje i skladba s dophkovou vrstvou TI...

- Jakje kotvena pozednice proti působení vodorovných reakcí?

- Kde jsou provedeny a jak je upravena navazující konstrukce u sloupků krovu (není vidno z půdorysu

2NP)?

-



- Jaká je tedy nawŽená tloušťka tepelné izolace obvodov'ých stěn - v'ýkresy waŽuji s tl. 80 mm, tepelně

technické posouzení s tl. l20 mm?

- Detail osazení okna - používáte trojsklo, ve liýpise máte dvojsklo. Je však způsob provedení osazení

okna vhodný s ohledem na eliminaci tepelného mostu v parapemí čáSti?

- Detail vchodoých dveří - jak bude stabilizován podkladní hranol a XPS pod prahem?

Připomínky a dotazy k zakreslování:
- Schodiště není v jednotliých podlažích správně zakresleno.

- V současné době pouŽíváme pro omačení nulové úrovně ,,t-0,000" nebo,,0'000"?

- Relativní ýškové kóty v kladných hodnotách (nahoru od nuly) se uvádějí se Zlakem ,,*".

- objasněte' co Znamená údaj ,,+-0,000 : cca 775,600 m NAD UT" nad popisoqým polem výkresu?

- Legendy hmot na v'ýkresech jsou nedostatečné a nezachycují všechny užité hmoty ve ýkresu.
- Jak v současnosti omačujeme třídy betonu?

- Ve v,ýkresech stropů nejsou správně zakresleny sklopené řezy schodišťoých ramen.

Připomínky a dotazy k textoqÍm ěástem. výpisům:
- Používat shodné omačení dveří s ocelovou a dřevěnou obloŽkovou zárubní není vhodné, přehledné.

- Skladby a jejich ozrračení uvedené ve ýkresech, v'.ipisech a výpočtech si sobě neodpovídají.

- PBS - podklady - vyhláška č. 137l1998 Sb. je již několik let neplatná, tudíŽ podle ní nemůŽe bý zpráva

ani poŽámě bezpečností řešení zpracováno.

- sTZ - nepovaŽujete plynov,ý kotel s v'ýkonem 49 kw pro tento RD za předimenzovaný?

- sTZ - napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci tak, aby rozdíly nebyly vyšší než

200 mm? To je 20 cm * jste si jist? (s ohledem na to, Že Se tento údaj vyskynrje v STZ několiklát, tak to

nepovaŽuji za překlep).

- sTZ- pouŽíváte pojmu stavitel' Kdo je jím myšlen?.

Předloženou bakalářskou prací student neprokazuje ucelenou orientaci v navrhování

konstrukcí pozemních staveb. Projektové řešení zpÍacoval sice komplexně, avšak s větším

počtem nedostatků a nepřesností. Grafické zpracování je na niŽší úrovni, neŽ by bylo žádouci,

především co Se týče přehlednosti a čitelnosti kótování.

Mnohé vytky jsou poměrné závažného charakteru' jiné jsou dány spíše nedostatkem

zkušeností. Celkově je však ptáce zpÍacovélna Velmi vágně, neshodují se mezi sebou navrŽené

konstrukce v jednotlivých ýkresech a rovněŽ není shoda mezi zakÍeslenými konstrukcemi a

jejich uvedenými skladbami či výpočty. Textové ěásti (zprávy) jsou v rozporu mezi sebou i
s vlastními výkresy. Práce působí, jako by byla zpracovánanarychlo, bez žádouci péěe a úsilí,
které není dostatečné nejen pro VŠKP, ale ani pro reálné projekty.

Součástí bakalrířské práce je seminiírní práce na téma stropního systému Rectolight.
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