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Předložená diplomová práce řeší realizační projekt polyfunkčního domu v Jihlavě 

v rozsahu a členění dle zadání diplomové práce z 31.3.2013. 

Předmětem projektu je šestipodlažní podsklepený bytový dům s komerčními 

prostorami v parteru. V podzemí jsou řešena odstavná stání vozidel.  

Stavba je řešena klasickou zděnou technologií s monolitickými železobetonovými 

stropy. Schodiště je monolitické železobetonové s nadbetonovanými stupni. 

Obecné připomínky k projektu: 

Z konstrukčního hlediska prosím o vysvětlení použité technologie stropů. Ustupující 

podlaží (pokud nejsou nad nosnou zdí) vyvolávají v kombinaci s montovanými stropy 

MIAKO poněkud složitá technická řešení.  

Doporučuji věnovat zvýšenou pozornost tepelné izolaci stropu mezi garáží a komerční 

plochou, ale také mezi komerčními prostory a byty (požadavky na vytápění se během dne 

výrazně liší).  

Dovoluji si také upozornit, že strop mezi komerčními prostorami a byty musí splňovat 

kromě tepelně technických vlastností i poměrně náročné požadavky na zvukový útlum. 

Zmiňuji to zejména proto, že mezibytové stěny jsou z pohledu akustiky řešeny příkladně.  

K jednotlivým částem dokumentace lze vyslovit následující připomínky a dotazy: 

Situace Osazení objektu respektuje uliční čáru i výškovou konfiguraci terénu. 

Vysvětlete prosím, proč je kolmé stání před domem odsazené 5m od 

komunikace. 

Základy Chybí sklopený řez jednotlivými základy, není patrný materiál základových 

pasů a patek. Z výkresu řezů vyplývá, že pasy pod obvodovým zdivem jsou 

z železobetonu, patky pod pilíři z prostého betonu. U železobetonových 

základů schází podbetonování prostým betonem.  

Dílčí řez výtahovou šachtou – hydroizolace by se měla řešit obráceným 

spojem. 

Dílčí řez rampou – svislé stěny by měly být dimenzovány na vodorovný tlak 

zeminy (např. propojením se základovými pasy případně se stropem), 

doporučuji jejich izolaci proti zemní vlhkosti. 

102 Podzemní.podlaží Vysvětlete prosím způsob větrání komor X-006 až X-015 (dveře 

jsou navrženy požární, jedná se zřejmě o samostatný požární úsek). 

103 Parter Komerční plochy i vstup do bytového domu jsou řešeny logicky. Místnosti 

X-110 až X-113 jsou v půdorysu vyznačené dvakrát, místnosti X-114 až X-

116 v legendě chybí.  

Obecně – není zřejmé, jakému účelu komory slouží (pokud k bytům, měly 

by být součástí jednotlivých bytů a ne společných ploch) – toto by byla 

připomínka developera.  

Obytná podlaží Poněkud problematické umístění balkonových dveří v rohových oknech 

(např. A-208, E-308).  



Dílčí ŘEZ 2 - TERASOU (výkres 106) neodpovídá půdorysu - parapet 

(bude bez nášlapné vrstvy?) není v půdorysu vyznačen.  

Stejný nesoulad je u C-409 a přilehlé terasy.  

Prosím vysvětlete výškové řešení balkónů a teras:  

- podlaha většinou je většinou ve stejné úrovni jako podlaha místností, 

v některých případech je 5cm níže (např. C-204) a jinde o cca 5 cm nad 

parapetem vchodových dveří (např. C-413).  

- zděné zábradlí teras (A412 a B 511 a A613) je cca 45 cm nad parapetem 

přilehlého rohového okna (viz též pohled jižní). 

Prosím objasněte záměr, proč některé koupelny situované do fasády (např. 

A-608, C-408) nejsou opatřeny oknem. 

6.NP – místo světlíku se nabízí osadit balkonové dveře umožňující vstup na 

střechu – prosím o zdůvodnění řešení se světlíkem.  

Doporučuji chodbu X-603 včetně komory X-605 přičlenit k bytu A6. 

109 Střecha Výkres střechy by měl obsahovat i střechu výtahové šachty 

Řezy Železobetonové konstrukce základů by měly být podbetonovány prostým 

betonem (viz. též poznámka k základům). 

Nadpraží oken je 0,5m, to zmenšuje plochu oken a komfort osvětlení, 

zdůvodněte prosím toto technické řešení. 

Pohledy kompletní a přehledné včetně popisu povrchových úprav 

Výkresy tvaru V některých případech nejsou okótovány svislé nosné konstrukce pro 

uložení stropu a rozpon stropů (např. strop nad 1NP). 

Závěrečné hodnocení: 

Řešení polyfunkčního domu považuji za velmi zdařilé jak po stránce dispoziční, tak i 

konstrukční. Kladně hodnotím zejména celkovou koncepci řešení a různorodost navržených 

bytů. 

Dokumentace stavební části je zpracována komplexně a dostatečně vypovídá o záměru 

projektanta, plně splňuje požadavky zadání diplomové práce. Uváděné připomínky nejsou 

zásadního charakteru a z velké části přesahují požadavky na diplomovou práci.   

Vzhledem ke komplexnímu způsobu zpracování oceňuji navržené technické i 

dispoziční řešení jako velmi zdařilé.  

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

 

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 

 


