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Situační výkres širších vztahů C.1 – odpovídá severka ve výkresu C.2? Které osazení objektu 
vzhledem ke světovým stranám je platné? 
 

Situace – C.2  Vysvětlete jak a co je předmětem zápisu do katastru nemovitosti a vysvětlete 
vaše znázornění objektu ve výkresu situace. Jak bude provedeno napojení kanalizace na 
domovní řad? Jaké jsou zásady pro změnu půdorysného směru pro kanalizaci, vysvětlete.  
 

Bude provedena skrývka ornice před zahájením stavebních prací? Vysvětlete jak bude 
odvedena voda ze zpevněné plochy vyspárované ke garáži?  
 

Proč v půdorysech nejsou okótovány výšky parapetů u oken ve vnějších kótách? 
 

Jak budou odvětrány místnosti např. 108, 117, 119. Vysvětlete jak bude vypadat otvor u 
místnosti 111 s návazností na řešenou přizdívku u okna vzhledem k označené výšce otvoru, 
tento ovšem neodpovídá výkresu pohledů. Nemá studenka špatně zakreslen u schodiště otvor 
nad tímto prostorem? Viz Výkres stropu. Ve 2.NP není vůbec vyznačena výšková úroveň 
podlaží. Jaký má význam vyznačení otvoru v obvodové konstrukci v místnosti 208 okenního 
otvoru a rozdíl u balkonových dveří? Jaký modul má použitý systém POROTHERM, tak aby 
se cihelné várnice nemusely řezat? Vysvětlete přednost použití tohoto systému na 2.NP u kót 
vnějších otvorů 1740, 3810, 4210, 1811 apod.?  
 

Řez – proč není vyznačen původní terén ve výkrese řezu? Řezy nejsou dostatečně a přehledně 
kótovány, jaké jsou zásady pro kótování řezů, vysvětlete. Proč nejsou vykresleny v řezech 
skladby podlah a podobně? Kde je v řezu např. A-A zohledněna dešťová kanalizace, která je 
zakreslena ve výkresu situace? Vysvětlete, jaká je účinná výška komínu, viz řez B-B?  
 

Vysvětlete v jakém rozsahu budou prováděny vnitřní omítky pod úrovní podlah a 
vykalkulujte jejich cenu v tomto rozsahu. Např. Detail A.  
 

Vysvětlete způsob zpracování asfaltových pasů použitých jako hydroizolace základových 
konstrukcí. Jaký je způsob jejich ohýbání? 
 

U Detailu 5 objasněte zvolený způsob tepelné izolace v úrovni stropní konstrukce navazující 
na vnější líc budovy. 



U detailu 6 objasněte zvolený sklon zpevněné plochy i exteriéru, který ovšem neodpovídá 
zakreslení tohoto prostoru ve výkrese půdorysu? 
 

Výkres základů – Proč není zakreslen prostup pro vodovod? Dle výkresu situace? Jaká bude 
výšková úroveň podkladního betonu? Proč není vyznačeno rozhraní výškových úrovní 
základových pasů, např. mezi úrovněmi -1,200 a -0,900? Výšková úroveň základu v části pod 
rodinným domem není zobrazena vůbec. Jak bude řešen tepelný most u základových 
konstrukcí v části pod krytou terasou zhledem k probíhajícím základovým pasům a vámi 
navrženým řešením vložené tepelné izolace u základových pasů viz řez C-C na tomto 
výkrese? Navrhněte jiné technické řešení. 
 

Vysvětlete skladbu S11 – a její návrh pro místnosti 206 Koupelna a 211 Lodžie dle legendy 
místností ve výkrese půdorysu 2.NP?! Je použitá skladba v obou případech stejná? Dle výpisu 
skladeb konstrukcí Je ještě navržena skladba S13, kde je tato skladba navržena v projektu? 
Zřejmě je i chyba z kopírování a tato skladba se nemá nazývat KERAMICKÁ DLAŽBA NA 

TERÉNU. Zdůvodněte návrh 50 mm telené izolace v této konstrukci jak je okótováno ve skladbě 
na návaznost požadavku normy, nebo platí tloušťka 150 mm dle uvedené skladby? Jaká je 
minimální tloušťka cementového potěru? Bude minimálně 5 mm cementového potěru stačit 
vzhledem k jeho soudržnosti?  
 

 

Závěr 

Studentka se ujala hezkého úkolu zpracování rodinného domu s dietologií, ovšem zapomněla 
na některé úplně zásadní způsoby zakreslování konstrukcí a tento dojem přetrvává nad 
technickým zpracováním projektu. Praxí ovšem studentka získá nezbytné vědomosti, které 
budou zřejmé nutností zpracování technických řešení její práce ve stavebnictví. Je ale nutné si 
uvědomit, že každá kóta a čára má na výkrese význam, což v této práci chybí. 
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