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Úkolem bakalářky Pátkové Kláry' bylo vypracovat realizačnístavební projekt novostavby
Rodinného domu v obci Kunčice u Letohradu' okres Ústí nad orlicí.

Podkladem pro Zptacování stavebního řešení byla architektonická studie, upravená v průběhu

zimního semestru 4. ročníku'seminární práce na téma,,Šikmé střechy".

Zaďanou bakalářskou práci bakalářka splnila v celém rozsahu zad,ání. Pracovala samostatně.

Často konzultovala problematické detaily. Vzniklé chyby jsou nekonstrukčního charakteru,

většinou vznikly nepozomostí.

Bakalářskou práci odevzdalave poŽadované kvalitě a v předepsaném termínu.

Rešení:

Navrhovaný rodinný dům je r*ešen jako samostatně stojící objekt, dvoupodlažní, s obýn1ýnn

podkrovím a částečným podsklepením a samostatně stojící garáŽí. Dům je umístěn

v rovinatém terénu.

Zél<ladové konstrukce jsou navrženy jako monolitické základové pásy z prostého betonu,

deska podkladního betonu je vyztuženáKARl sítí.

Konstrukční systém je stěnový, zděný z tvarovek POROTHERM. obvodové nosné zdivo je

vyzděno z keramických tvárnic PTIF' 44 EKo+ na maltu PTH TM, vnitřní nosné zdivo je

vyzděno z keramických tvárnic PTIF.24 P+D. Všeckny navržené konstrukce vyhovují tepelně_

technickým podmínkám dle normy ČsN z: 0540.

Stropní konsttukce tvoří keramo-betonový stropní nosník PoT s keramickýni vloŽkami

MIAKO' ztužené obvo do vým i železob etonovými věnci.

Schodiště je smíšeno čaré bez podesty' monolitick é, žeIezobetonové, se stupnicí z teracové

dlažby a TopStep.



Střecha domu je navržena jako sedlová, krokvová soustava s krýinou keramickou

TONDACH, garáŽ je zastřešena plochou střechou jednoplášťovou S krýinou z asfaltových

pásů.

Komín navrhuje bakalářka sendvičový, jedno průduchový, SCHIEDEL ABSOLUT.

Všechny konstrukce jsou řešeny podrobně, bakalářka respektovala součastně doporučených

norem a předpisů. Průvodní, souhrnná a technická zprávajsou obsáhlé a dobře vystihují

zpracovaný objekt.

Bakalářka se dobře orientuje ve studijních materiálech, ovládá zptacovat statické, tepelně-

technické' požární a jiné důleŽité posudky stavby.

Graf,rcky je bakalářská práce řešena pomocí počítače, v grafickém CAD programu, úroveň

zptacovéní pomocí programu je velmi dobrá, jazykováúroveň taktéž.

PředloŽená bakalářská práce prokazýe, že její autorka je schopna samostatně řešit pro.jekční

úkoly na dobré technické úrovni a uplatňovat získané teoretické znalosti vpraktickém

projektování.

Vzhledem k celkovému přístupu k bakalářské práci a k technickému zpracováni. hodnotím

předloŽenou bakalářskou práci Kláry Pátkové

Klasifikační stupeň ECTS :

V Brně dne 9.6.2014
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Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F
Císelná klasiÍlkace I 1,5 2 7{ 3 4


