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Bakalářská práce je řeší návrh jednoho býového domu u obytného komplexu
v lokalitě Brno- Sadová. Komplex obsahuje 3 obytné domy dispozičně propojené v rámci
suterénních garáží. Řešený objekt je částečně podsklepen, nadzemií 8art 1. z ěásti
dvoupodlažní a z části třípodlažní. Y suterénu jsou navrženy skladovací prostory, naďzemní
poďlaŽí objektu obsahují býové jednotky. Práce je členěna do těchto základnich sloŽek:
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 zejména dispozice a hlavní konstrukční schéma objektu.
Studentky zvolila nepravidelný půdorys objektu se šikmými stěnami, dispoziční řešení
hodnotí jako zdařilé. Fasáda je členěna rtznými povrchovými úpravami - tahokov, obklad
Cetris, obklad páskami Klinker nebo fasádní omítka. K obhajobě bakalářské práce vznáším
týo dotazy:
- jak bude zabezpečeno soukromí uživatelů přízemních bytů? (nízké parapeý oken, venkovní
terasy poblíž hlavního vchodu).

2. Stavební část
V této části projektu byla zptacována část projektové dokumentace pro provedení stavby.
Dokumentace je vcelku podrobná, je zde moŽno nalít pouze drobné nedostatky z hlediska
konstrukčního nebo zakreslování, např. u spádovaných ploch nejsou správně pouŽity výškové
kóty' chybí zakreslení kabiny výahu a zakótování dveří do výtahu, nedostatky jsou ve
výkresech detailů apod. Dotazy k obhajobě:
- jsou splněny akustické požadavlql na zdivo po obvodu a uvnitř bytů?
- vysvětlete význam skrytých průvlaků B] v rámci stropů (výkresy stropů a půdorysů);
- plochá střecha - proč je mísý navrženo i 600mm tepelné izolace? Je možno omezit
navrhovaný počet střešních vtoků, když je problematické vedení potrubí v rómci bytů?Nechybí
ve skladb ě parozóbrana?
- proč nejsou obvodové stěny (s různými povrchoými úpravami) navrženy s jetlnotným
součinitelem LI ?
- cletail soklu - proč není asfaltovd hydroizolace vytažená nad terén?Výkop u záklctclového
pásu je nálo ŠiroÁ1l.



- skladby podlah (např. 55) - proč je nad oSB deskami navržena nivelační stěrka?

3. Architektonický detail
V rámci architektonického detailu řešila studentka podrobněji prosklenou fasádu opatřenou
obkladem z tahokovu v oblasti schodišt'ového prostoru. Návrh tohoto typu fasády je zqímavý
a hlavní komunikační část tak tvoří samostatnou hmotu v rámci fasády objektu. Dotaz
k obhajobě:
- je možné kotvitfasádu do stropní deslE přes tepelnou izolaci?Použití tepelné izolace je zde
diskutabilní, otázkou je správné začištění hrany omítlql stropu a navíc bude izolant zřejmě
viditelný při pohledu z venku'

Bakalářská práce je zpracovánana dobré úrovni. V řešení detailů a skladeb konstrukcí vidím
jisté rezervy' Výkresová i textová část jsou zpracovény podrobně, drobné chyby nesniŽuji
celkovou kvalitu odvedené ptáce' Studentka prokázala dobrou orientaci v problematice
navrhování staveb'
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