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VYSoKÉ uČpxÍ rpcrnvlcKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ

Studijní program 83501 ARCHITEKTIIRA pozEvnqÍCH STAVEB
Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia
Studijní obor Architektura

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘsKÉ pnÁcp

Téma: Bytový dům Brno Líšeň

Student : Bc. MARTINA KLUSÁKOVÁ

oponent : Ing. EVA JACKOVÁ

Bakalářská práce je zpracována v předepsaném rozsahu, řeší návrh bytového domu
v Brně. objekt je v rámci suterénních garáŽipropojen se sousedním obdobným objektem.
Práce je členěna do těchto základníchsložek:
A. Dokladová část; B. Konstrukční studie; C. Stavební část projektové dokumentace
k provedení stavby; D. Architektonický detail'

1. Konstrukční studie
V rámci této části byla řešena zejménadispozice a hlavní konstrukční schéma objektu. Vzhled
objektu odpovídá současným požadavkům, konstrukční řešení je sloŽitější vzhledem
k navrhovan;fon ustupuj ícím poďlažím s terasami. K dispozičnímu řěšení bych měla drobné
připomínky' např. vidím jako problematický transpot1 kola do koláren přímo na podlažích,
dveře francouzských oken je nesmysl otevírat ven (konflikt se zábradlím), prostor lrpronájmu
je velmi malý, omezený navíc schody, a otevírání dveří.je zakresleno nevhodně směiem
dovnitř přímo na schodiště. Kladně naopak hodnotím vedení odpadních potrubí ze střechy
hlavním komunikačním prostorem objektu. K obhajobě bakalářské práce vinášímtyto dotazy:
- lak bude řešeno větrání skladů v suterénu?
- jako obvodové zdivo jsou použiý tvarovlql Porotherm 44P+D na běžnou maltu s běžnými
omítkami - nebyl by vzhledem k tepelným požadavkům vhodnější jiný materiól a systém zdění
tolloto ýrobce?

2. Stavební část
V této části projektu byla zptacována část projektové dokumentace pro provedení stavby.
Výkresy jsou dle poŽadovaných zvyklostí, občas je moŽné najít chybý v zákreslování (napr.
zakreslení křídel vnitřních dveří, nezřetelné obklady). Detaily jsou nedókonalé' málo pop.ur'é,
technická zpráva je naopak velmi podrobná. Dotazy k obhajobě:
- základy navrhuje z železobetonu s podbetonováním - nechybí zakreslení bočního výkopu?
Měla by být použitct vyšší pevnostní třídu betonu'
- instalační šachty v objektu * nešlo by snížit jejich počet? Jak bude řešeno opláštění šachet?
- odvodnění teras není zcela ideólní, pokud vedeme oclpadní potrubí pod stiopem sousedního
bytu o patro níže - nešlo by navrhnout vhodnější řešení?
- detail vtoku není dostatečně popsón _ vysvětlete proto postup při montáži střešního vtoku.



3. Architektonický detail
V rámci architektonického detailu řešila studentka konstrukci teras s betonovou dlaŽbou a
zábradlím zděným z lícových cihel. Právě zábtadlí je zajímavé svou konstrukcí, kdy
umožňuje pěstování zeleně, obsahuje lavičky, osvětlení a skladovací prostory. Z hlediska
architektonického nemám k tomuto zásadní připomínky. Zpracování výkresu s detaily by
mohlo být názornější, prosklení by bylo vhodné navrhnout zbezpečnostního skla. Dotaz
k obhajobě:
- jak je řešeno odvodnění vnitřního prostoru mezi zděnými příčkami zábradlí?
- k čemu bude sloužit skladovací prostor a nedojde při manipulaci s věcmi v tomto prostoru
k poškození hydroizolace ?

Celkověje bakalářskápráce zptacovánana dobré úrovni, architektonické i konstrukční pojetí
je vcelku dobře promyšleno. občas je možno nalézt drobné překlepy či nepřesnosti, které
však nejsou zásadního charakteru. Větší nedostatky shledávám při řešení konstrukčních
detailů av návrzích některých skladeb, v rámci navazujicipraxe zŤejmě prohloubí studentka
své znalosti v těchto oblastech.
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