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Úkolem bakaláře Marka Hrabala bylo r1,pracovat reaIízačnístavební projekt novostavby
Rodinného domu s kadeřnictvím ve Velkých Bílovicích.

Podkladem pÍo Zpnacování stavebního řešení byla architektonická studie, upravená v pruběhu

zimního semestru 4. ročníku a seminární ptáce pod názvem ''Porovnání svislých zděných

konstrukcí''.

Zadanoll bakalářskou práci bakalář splnilv celém rozsahu zadáru. Pracoval zcela samostatně.

Často konzultoval problematické detaily. Vzniklé chyby jsou nekonstrukčního charakteru'

většinou vznikly nepozorností.

Bakalařskou práci odevzdalv předstihu av požadované kvalitě.

Rešení:

Navrhovaný rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt o jednom nadzemním
podlůí, s podkrovím a s částečným podsklepením' Součástí domu je kadeřnictví, které je

řešeno bezbariérově. Terén je rovinatý. Stavba je konstrukčního systému stěnového,

podélného, navržená ze systému SUPERTHERM HELIJ Z.

Záklaďové konstrukce jsou navrŽeny jako monolitické z[klaďové pásy zprostého

betonu, deska podkladního betonu je vyztužená KARI sítí. Nosné obvodov é zdivo je
z keramických tvarovek SUPERTHERM HELIJZ 400. Vnitřní nosné stěny tvoří tvárnice

SI'PERTHERM HELIJZ 250. Příčky navrhuje bakaIáŤ v 1S a 1NP z tvámíc SpPERTHERM
HELUZ 14' Broušená. 150, na lepidlo HEL|]Z, Ve 2NP jsou příčky tloušt'ky I2,5mm ze

sádrokartonových desek RIGIPS na hliníkových profilech s tepelnouizoIacíISoVER DoMo
tloušťky 100mm.

Všechny nawžené konstrukce vyhovují tepelně-technickým podmínkám dle normy ČsN z:
0540.



Stropní konstrukce tvoří keramo-betonový stropní nosníky }JELUZ s keramickýnni vloŽkami

HELUZ MIAKO, ztlžené betonovou vrstvou s KARI sítí a obvodoqirrni železobetonovými

věnci.

Schodiště je voleno jednoramenné, přímé, dřevěné, schodnicové.

Střecha domu je sedlová, tvořena dřevěným krovem stojatou stolicí. Střešní krytina je

navrŽena z keramických tašek BRAMAC, Granátt' 17,12.

Komín navrhuje bakaIéř sendvičový, SCHIEDEL ABSOLUT.

Všechny konstrukce jsou řešeny podrobně, bakalař respekÍoval součastně doporučených

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

zpracovaný objekt.

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

technické, požátni a jiné důležité posudky stavby.

Graficky je bakalářská práce řešena pomocí počítače, v grafickém CAD programu' úroveň

zpracování pomocí programu je velmi dobrá, jazykováúroveň taktéŽ.

PředloŽená bakalařská ptáce prokazuj e, že její autor j e schopen řešit proj ekční úkoly na dobré

technické urovni a uplatňovat získané teoretické znalosti v praktickém projektování.

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

předloženou bakalářskou práci Marka Hrabala
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