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Předmětem řešení bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace 
pro realizaci stavby s názvem Rodinný dům s podnikatelským záměrem.  

Bakalářská práce řeší projekt rodinného domu s malým vinařstvím. Rodinný dům 
je umístěn ve městě Skalica, v oblasti Vihohrady Kolébky. Stavba pro 4 osoby má dvě 
nadzemní podlaží, provozovna je umístěna v suterénu objektu, sklípek s klenbovým 
zastropením je s hlavním objektem spojen krčkem. Konstrukční systém je stěnový 
v systému pórobetonových tvárnic, nosné konstrukce v suterénu jsou řešeny ztracením 
bedněním z betonových tvarovek. Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 42°, 
krov je řešen jako hambálkový polovalbový. Objekt je umístěn v mírném svahu, 
zastavěná plocha objektu je téměř 160m2. 

Součástí předložené práce je architektonická studie a seminární práce s názvem 
„Vinný sklep“ o rozsahu 7mi stran. Dále je součástí práce požárně bezpečnostní řešení 
stavby a posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

Výkresová část obsahuje všechny požadované výkresy, některé z nich jsou však 
málo propracované vzhledem k tomu, že má jít o prováděcí dokumentaci. Zejména 
detaily jsou řešeny spíše schematicky, často není vystižena podstata problému, případně 
není problém uspokojivě vyřešen (detail není funkční nebo proveditelný). Drobné 
nedostatky se objevují i v ostatních výkresech, zejména nesoulad mezi půdorysy a řezy 
(střešní okna) či nezobrazení sklopených řezů (výkresy stropů). Tyto chyby nejsou 
zásadního charakteru a projekt je přesto v zásadě zpracován podle zásad zakreslování 
stavebních konstrukcí. Textová část je i přes několik drobných chyb zpracována ve 
formě odpovídající současným požadavkům stavebního zákona 183/2006. 

Rozsahově předložená bakalářská práce splňuje rozsah pro odevzdané závěrečné 
práce. Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku 
zpracoval v zásadě s dobrým přehledem.  

  

 

 

 

 

 



K předložené bakalářské práci mám tyto připomínky a otázky: 

1) Zdůvodněte barevné zakreslování výkresů. Podle jaké normy se řídíme při 
zakreslování? 

2) C.1.1.02 Celkový situační výkres: 
• Jak je řešeno odvodnění plochy parkovacího stání? Je potřeba odvodnění této plochy 
řešit? 

• Nejsou zakresleny vrstevnice 

3) Výkres D.1.1.03 Půdorys 1.NP: 
• Zdůvodněte návrh závětří velikosti 0,86m2 a hloubky 500mm. 
• Chybí zakreslení digestoře v kuchyni a prostupu od ní v obvodové stěně. Prádelna – 

není zakresleno umístění pračky. 
• Zvažte oddělení obývacího pokoje od komunikačních prostor – místnosti 106, 104 a 

102 jsou prakticky jedna místnost a z této místnosti je přístup do místnosti WC. 

4) D.1.1.02 Půdorys 1.S: 
• Popište provoz vinařství. Kde probíhá zrání vína (v tancích případně sudech)? Co 

bude skladováno ve sklepě SO5 a jak bude probíhat doprava skladovaného vína do 
této místnosti? Bude vinařství nabízet degustace cizím osobám (zákazníkům)? 

5) D.1.1.04 Půdorys 2.NP: 
• Nejsou okótovány všechny rozměry, zejména není zřejmý delší rozměr místností 

207, 209 a 203.  
• Jaká konstrukce bude umístěna za WC mísou v místnosti 209? Jaká bude potom 

návaznost na střešní okno nad ní? Je v místnosti 211 dostatečná výška na to, aby před 
umyvadlem dál ode dveří mohl stát dospělý člověk? 

6) D.1.1.09 Řezy 
• V řezech nejsou zakresleny střešní okna nad schodištěm ani v místnosti 203. 

Vysvětlete, jak bude střešní okno v řezu osazeno, jaká bude výška parapetu a 
nadpraží. Parapet střešního okna nad schodištěm by se měl rovněž objevit v detailu 
D1. 

• Je nutné na terase a schodištích na ni budovat zábradlí? Případně jaké by mělo být 
výšky a proč? 

• Pokud je v suterénu navrhovaná nižší teplota než v obytných místnostech v 1.NP, 
splňují příčka na schodišti a dveře do sklepa tepelně technické požadavky na prostup 
tepla? 

• Popište statické schéma schodiště. Jakou funkci plní příčka v zrcadle schodiště? 
• Je liniový žlab před vstupem do místnosti S01 umístěn výškově správně vzhledem 

ke dveřím do objektu? Viz rovněž detail D4, výkres č. D.1.1.15 Je spád 0,5% směrem 
ode dveří dostatečný? Jaká je použita tepelná izolace v této podlaze v exteriéru? 



Z jakého důvodu je tato podlaha zateplena? Jak je zamezeno zatečení vody pode 
dveřmi či přes vrstvy tepelné izolace do objektu? Dtto detail D5 – vstup do objektu. 

• Popište, jak bude prováděno hutnění zásypu z původní zeminy na cihelné klenbě 
sklepa. 

• Objasněte, kde je ukončena izolace proti zemní vlhkosti v místě přechodu místnosti 
S06 na vyrovnávací schodiště do sklepa. Jak je vyřešeno zastropení vyrovnávacího 
schodiště? Je konstrukce sklepa oddilatována od samotného objektu nebo není? 

• Je podlaha ve sklepě dimenzována na provoz ve vinařství? (umístění lisu, tanků na 
zrání vína apod.)? 

• Jedna šrafa použita pro podkladní beton a pro stěnu z tvarovek ztraceného bednění. 
Z výkresu není jasné materiálové řešení zastropení sklepa – není v legendě materiálů. 

7) výkres D.1.1.12 D1:  
• Zdůvodněte použití tepelné izolace mezi krokvemi o šířce 1200mm při osové 

vzdálenosti krokví 800-1100mm. Jak bude prováděna úprava těchto rolovaných pásů 
„do špičky“ v místě kontaktu s tepelnou izolací obvodové stěny a jak budou zajištěny 
proti posunu dolů podél krokve. 

8) výkres D.1.1.13 D2 – Provedení drenáže: 
•  Popište způsob provedení vodorovné hydroizolace pod obvodovou stěnou 

v návaznosti na hydroizolaci svislou.  
• Zdůvodněte použití původní zeminy pro zásyp.  

9) D.1.1.07 Výkres krovu 
• Objasněte jak je dosaženo tuhosti krovu v podélném směru. 
• Vysvětlete důvod volby různé osové vzdálenosti krokví (800, 875, 825, 900, 1000, 

1050, 1100mm).  Zdůvodněte natočení okapního žlabu. 

10) Půdorys stropu nad 1S výkres č. D.1.1.05: 
• Chybí sklopené řezy, jaký je použit beton a jaká ocel pro výztuž? 
• Klenbu nad sklepem a spojovacím krčkem lze podle tohoto výkresu stěží provést. 

Chybí základní údaje včetně výšky klenby, výšky paty klenby, chybí řez, atd. Popište 
postup provádění této konstrukce. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Závěrem lze říci, že student zpracoval bakalářský projekt v požadovaném 
rozsahu, výkresy jsou přehledné, ale některé jsou málo podrobné. Student se vyrovnával 
se složitým zadáním provozu vinařství a řešil sklep s valenou klenbou, ne vždy se 
podařilo dosáhnout optimálního řešení daných problémů.  

Výše uvedené nepřesnosti ukazují zejména na malou zkušenost při navrhování a 
zakreslování. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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V Brně dne 2.6.2016 

  .................................................. 
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