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Hodnocení návrhu provozně dispozičního řešení:

Dokumentace stavební části prováděcího projektu vycházela z architektonické studie

samostatně zpracované diplomantkou. Studentka řešila objekt jako samostatně stojící na

mírně svažitém pozemku ve městě Znojmo. Stavba je řešena jako nepodsklepený objekt o

č§řech nadzemních podlažích. objekt je ukončený plochou střechou. DisPoziČní řeŠení je

zdašilé, funkční, parkoviání je navrženo v dostatečném počtu.

Hodnocení návrhu konstrukčniho řešení:

V konstrukčním řešení byly použi§ moderní materialy a technologie uŽÍvané dnes Pro

výstavbu komerčních a byoých objektů. Je zpracováno včetně tepelně technického

posouzení konstrukcí, požérné bezpečnostního řešení, prezentované detaily jsou na dobré a

srozumitelné urovni.

Ilodnocení formální a grafické úpravy práce:

Grafrcká a formální úroveň ptáceje na dobré úrovni, respektuje platné CSN. PředloŽená

dokumentace je přehledná, Lze vytknout pouze ,,nehospodárnosť' v}kresů snevyužitou

plochou formátu.

Hodnocení originality řešení a uplatnění tvůrčiho přístupu k řeŠení zadaného Úkolu:

Zadané téma je dobře zvládnuté, už od architektonické studie objektu je Patrná snaha o

vytvoření zajímavého hmotového a provomího řešení celého objektu.

Chyby a nepřesnosti, jiehž se studentka dopustila v jednotlivých Částech Práce:

1. Výkres sifuace _ je nutné jednoznačně vyznačit hranice řeŠeného Pozemku-

2. Vysvětlit osazení objektu v závislosti na pruběhu původního terénu uvedeného v řezu

B-B.
3. Výkres zžldadů - není jasný tvar horní hrany zékladu, chybí lryznŇent PT a UT, ve

výkresu chybí prostupy zál<7ady, jsau zaznaéeny šachty, odtoky střeŠní vpusti - vysvětlit. Jak

je řešen záskJad,hydroizolac e a celákonstrukce dojezdu rn_ffiové Šachty? vysvětlit také, proě

je použit beton řídy C30/3 7 na zlkJadové pasy z prostého betonu.

4. Výkres Z.np -proč studentka řešila šachtu uprostřed příČky tl. 115 mm meá kuchYní a

ob;ýruacím pokojem (míst-č, 208 azar?
5. Detail B - špatné řešení ízalace balkónu, horní hrana že|ezobetonové des§ balkónu

zatepIena pouze 40 mm tepelné izolace. Jaké je možné řešení přeruŠení tepelných mostu u

vyložených kcí?



Navržené konstrtrkční a stavební řešení je rcalizovatelné pro nawhovaný objekt po

doplnění uvedených nejasností a nepřesností. V projektu nebyly shledany zŽsaďnt stavební ani

konstrukční chyby.
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