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___________________________________________________________________________ 

Student podle zadání bakalářské práce „Rodinný dům“ navrhnul dispoziční a konstrukční 

řešení stavby – část projektové dokumentace, včetně zjednodušeného tepelně-technického 

posouzení a řešení PBS. Navrhovaná budova se nachází v k. ú. Krnov – Horní Předměstí 

(Moravskoslezský kraj), na parcele č. 5136/20. Pozemek na této parcele se mírně uklání 

směrem k severovýchodu. Budova je navržena jako částečně podsklepená, se dvěma 

nadzemními podlažími. Zastřešení je navrženo členitou sedlovou střechou. 

___________________________________________________________________________ 

Provozní a dispoziční řešení 

Provozní řešení objektu odpovídá zadání práce – stavbu tvoří bytová jednotka, 

s odpovídajícím provozním a technickým zázemím. Navržené řešení je dobré a mám k němu 

pouze tyto dotazy a připomínky: 

a) Je vhodné, aby do skladu a kolárny (místnost 0.03) byl přístup přes hrací místnost (0.04)? 

b) V přízemí, v zádveří (místnost 1.01) je pouze minimum prostoru pro odkládání oblečení 

(např. pro návštěvy). 

c) V šatně (místnost 2.02) by bylo vhodné okno – nebylo by nutné svítit. 

d) Kde bude uloženo zahradní náčiní (např. sekačka na trávu), nářadí, atd.? Je garáž s dílnou 

(místnost 1.07) dostatečně prostorná, aby vše mohlo být uloženo v ní? 

___________________________________________________________________________ 

Architektonické a konstrukční řešení 

Zvolené konstrukční řešení velmi dobře dokládá znalosti, které student získal studiem. Nalezl 

jsem pouze dílčí nedostatky, které uvádím níže: 

D.1.2.01) Půdorys a řezy základů 

e) Zdůvodněte navržené řešení napojení svislé hydroizolace suterénu na vodorovnou 

hydroizolaci nepodsklepené části. 

f) Napojení svislé a vodorovné hydroizolace suterénu je v tomto výkresu zakresleno jinak, 

než ve výkresu D.1.1.05 Svislý řez. Která varianta je správná? 

g) Základy pod nepodsklepenou částí jsou hluboké 1100 mm. Je tato hloubka nutná? 

h) Neměly by sloupky nesoucí stříšku nad terasou, samotná terasa a předložené schodiště u 

vstupů do objektu mít základy? 



i) Základ pod schodištěm je zakreslen jinak než ve výkrese D.1.1.05 Svislý řez a D.1.1.10 

Detail základu a výstupního ramene schodiště. Zdůvodněte použití řešení uvedeného 

v těchto výkresech. 

j) Proč je tepelná izolace podsklepené části vytažena na fasádu, kde tvoří výrazný sokl? 

V nepodsklepené části je tepelná izolace „zapouštěna“ do zdiva. Tento sokl je navíc 

zakreslen pouze v tomto výkrese a výkrese D.1.1.05 Svislý řez. Ve výkresech pohledů 

zakreslen není. 

k) V tomto výkrese a ve výkrese D.1.1.01 Půdorys 1. PP by měly být zakresleny prostupy 

pro přípojky inženýrských sítí. 

D.1.2.02) Strop nad 1. PP a D.1.2.03 Strop nad 1. NP 

l) Proč jsou pod garáží (místnost 1.07) navrženy panely Spirol? 

m) Není zakótována poloha komína a komín není dostatečně popsán. Dilatace komína 

uvedená v poznámce není (na rozdíl od ostatních výkresů) zakreslena. 

n) Jak bude uložen stropní nosník končící u komína? 

o) Proč nejsou schodišťové stupně zakresleny i ve sklopených řezech? Jak budou stupně 

prováděny a z jakého materiálu (železobeton podle výkresu D.1.1.10 Detail základu a 

výstupního ramene schodiště)? 

D.1.1.04) Krovy 

p) V půdorysu nejsou (ani v jiných výkresech) zakresleny okapové svody. 

q) Jak budou spojeny vaznice 17 a 19? 

r) Odpovídá navržená výška komína (pata - 2,900 a horní líc + 8,135 = výška 11035 mm) 

výškovému modulu výrobce? 

s) V rámci výkresu krovu mohlo být jako dílčí výkres zpracováno také zastřešení terasy, 

které nikde není podrobně rozkresleno. 

D.1.1.08) Detail okenní výplně otvoru 

t) Některé prvky nejsou dostatečně specifikovány (např. parotěsné, resp. paropropustné 

pásky). 

u) Kotevní šrouby v prostoru ostění zasahují (podle zakreslení) pouze do vrstvy XPS, 

sloužící jako přerušení tepelného mostu. Je toto správně? 

D.1.1.11) Detail okraje střechy 

v) Proč pojistná hydroizolace končí přibližně v líci obvodové stěny? 

w) Spoje parozábrany musí být parotěsné. Jak bude zajištěna těsnost v místě napojení 

parozábrany na železobetonový věnec? 

___________________________________________________________________________ 

Požárně bezpečnostní řešení 

K navrženému požárně bezpečnostnímu řešení nemám připomínky. 



___________________________________________________________________________ 

Kvalita zpracování a grafická úprava 

V grafickém zpracování se vyskytují drobné odchylky od platných norem (zejména ČSN 

01 3420).  

Některé poznámky nesouvisí s konkrétním výkresem, na kterém jsou uvedeny. Například 

poznámka o stropech ve výkrese suterénu (D.1.2.01) nebo poznámka o truhlářských a 

klempířských prvcích ve výkresech stropů. 

Některé šrafy jsou v různých výkresech použity k označení různých (jiných) materiálů. 

___________________________________________________________________________ 

Hodnocení 

Předložená práce svým rozsahem a zpracováním odpovídá zadání. Výše uvedené nedostatky 

by neměly zásadní vliv na výstavbu. Student touto prací prokázal vysokou úroveň znalostí 

(nejen) v oboru pozemního stavitelství, které získal studiem a schopnost jejich aplikace 

na konkrétní situaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

V Brně dne  ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


