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1. Základní údaie
preď,ozena diplomová práce řeší stavební část prováděcího projektu novostavby

penzionu s vinným sklepem ve vinařské oblasti Buchlovice, vychánejíci z arcl'itektonické

studie tohoto objektu samostatně 1Tpracované diplomantem. Student řeŠil objekt jako soubor

staveb - objekt S0-01- Vinařství - samostatně stojící třípodlažní, podsklepený objekt,

obdélrdkového půdorysného tvaru a objekt 50-02 - Penzion - dvoupodlažú nepodsklePený

objekt pro ubytování. objekty jsou ukončeny sedloqými střechami a střechou plochou nad

v}robní častí objektu S0-01.

2. Architektonické a dispoziční řešení
ffidná se o objekí určený pro samotnou v/robu vína (1.pp)

skancelářským zénemím ťrrmy a degustační místností vl.np. Ve 2.np jsou řeŠenY 4

apartmány pro hos§. Objekt SO 02- penzion- je řešen pro ubytování31 návštěvníku vinného

sklepa. V l.iz. np objektu jsou řešeny ubytovací jednotky.

Je pamatováno také na bezbariérový přístup do obou provozŮ. V 1. np objektu

penzionu jsou řešeny dva apartnrány jako bezbariérové a také prostory l.np vinařství

přístupné veřejnosti jsou řešeny pro užívállt osobami se sníženou schopností pohybu a

orientace. Výrobní část vinařství je vhodně situována do l.pp objektu, kdy diplomant ideálně

vyúi| svažitosti pozemku. Všechny provozy jsou samostatně přístupné a vzájemně se

neovlivňují. Architektonické řešení objekíu je zďařilé. V situaci je pamatováno také na

dostatečné parkovací plochy k objektu. Správně je také řešeno umístění jednotlivých prostor

dle účelu vyvžití s ohledem na orientaci objektu ke světoqýrrn stranám, Dispoziční řešení

objekru je funkční, respektuje požadavky bezbaňérového řešení veřejně přístupných provozŮ.

3. stavebně konstrukční řešení
Nosná konstrukce objektů je nawžena jako stěnoqý systém z keramických tvarovek.

Stropy jsou řešeny jako panelové zpředpjaťých panelů. Výrobní část objektu S0-01 je nad

částí půdorysu ukoněena plochou jednoplášťovou střechou, ostatní Časti jsou zastřeŠenY

střechou sedlovou. V konstrukčním řešení byly použty moderní materiály a technologie

aživanédnes pro výstavbu občans§ých objektů. Objekty je zalioženy nazÁHadoqých pasech-

Součastí prováděcího projektu je také tepelně technické posouzení konstrukcÍ, poŽétrné

bezpečnostního řešení, prezentované detaily jsou na dobré a srozumitelné rnovni.

4. Hodnocení formální a graíické úprayv práce

Grafická a formální úroveň práce j" na dobré úrormi, respektuje platré CSN.

Předložená dokumentace je přehledná



4.

5.

Po prostudování celé dokumentace je možné upozornit na tyto nedostatky :

1. Výkres situace - chybí táďné lryznačetú hranice řešených pozemkŮ, :,ryznaČení PT A UT

ve všech razíchobiektů a zperměných ploch

2. Výkres zék:1aď.r- _ opět chybí vyznačeni PT a UT, bylo by vhodné doplnit qikres

sklopeným i řezy u neřezaný ch, záHadoqých pasů

3. Výkres l.pp - bylo by vhodné vymačtt zeminu po obvodě suterénního zdiva a jeho

odkry-té časti, zdivo patrně nevyhoví na zemní tlak v zasypané části objektu - nawhnout

řešení, a stejně diskutabilrú je i únosnost podlahy v místn.č.002(tanková hala), kde

tlouštka desky a tloušt'ka hutněných násypů je patmě nedostatečná.

Výkresy nadzemních podlaží - chybně zakreslená schodiště, chybí zaznaČetú nadpraŽi u

všech dveřních otvorů.

Výkresy stropů - chybí uvedení použité třídy betonů věnců a záIivek, podesta schodiŠtě

(prvek H) by měl bl.t proveden jako žb prefabrikovaný panel bez dutin, pod panely by

měly bý řešeny věnce rryšky min. 250 mm.

předložená dokumentace je zpracavána v rozsahu zaďánt a její uroveň co do věcnosti a

dodržení stávaiících norem pro navrhování občanských a obytných budov je na dobré Úrormi.

Navržené konstrukění a stavební řešení je realizovatelné pro nawhovaný objekt Po

doplnění uvedených nejasností a nepřesností. V projektu nebyly shledány zásadní stavební

ani konstrukční chyby.
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