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Lkolem diplomanta Bc. Michala Klimeše, bylo vypracovat rea|izační stavební projekt,
Polyfurrkčního domu v Třebíči.
Podkladem pro Zpracování stavebního řešení byla seminární práce, ve které diplomant
vytvořil svou novou architektonickou studii.

Zadaný úkol diplomant splnil v celém rozsahu zaďání. Pracoval samostatně a diplomovou
práci odevzďalv odpovídající kvalitě a vpředepsaném termínu. Zpracoval podrobně statické
výpočty objektu a Vypracoval řadu atypických detailů.

Architektonické a technické řešení
Novostavba polyfunkčního domu je řešena jako samostatně stojící objekt, čtyřpodlaŽní'
nepodsklepený. Půdorysný tvar domu je obdélníkový. Hlavní vstup do domu je situovaný
z přístupové komunikace Ze severrrí strany a má dva vchody do bytového domu, kde jsou ve
třech podlaŽích umístěny vždy tři byty. Jeden by z toho je řešen pro osoby s trvale omezenou
schopností pohybu. Vstup do polyfunkční části je zjtžní strany 1NP a obsahuje kavárnu,
posilovnu se střídavým provozem' prodejnu a kadeřnictví.

Technické řešení objektu
Základové konstrukce jsounavrženyjako záklaďovépásy zprostého betonu C16l2O.Založení
objektu je na betonový věnec výšky 100 mm ztvárrric BTB 30 se zateplením XPS tloušt'ky
100mm.
Nosné zdivo celého objektu je navržené z cihelných blokťr IF.ELIJZ. obvodové zdivo domu je
zHELUZ P15 30 na ma1tu pro tenké spáry HELIJZ a je zatepleno tepelnou izolaci
z pěnového polystyrenu tloušťky 160 mm. Vnitřní nosné zdivo domu je z tvarovek HELIJZ
30 AKU.
Příčky j sou provedeny z cihelných příčkovek HELIJZ 1 1,5 na HELIJZ maltu.
Stropní konstrukce je řešena z flIigrÍnových stropních desek s betonovou zálivkou C 2Ol35.
Schodiště je prefabrikované' tvořené podestami a schodišt'ovými rameny. Podesty jsou
uloŽeny na podloŽkách SCHoCK TRONSOLE zabtaňující přenášení hluku a otřesů do
okolních konstrukcí.
Zastřešení domu je tvořeno plochou jednoplášt'ovou střechou certifikovaného sýému DEK
RooF o celkové tloušťce tepelné izolace 240 mm.
Vytápění polyfunkčního domu je řešeno pomocí parovodu vedoucího zblízké centrální
kotelny.

Rešený obj ekt j e doplněn podrobnými tepelně-technickými výpočty a p ožárním řešením.

Všechny konstrukce jsou řešeny podrobně, diplomant respektoval součastně doporučených
norem a předpisů. Technická, souhrnná a průvodní zptáva vystihují zpracovaný objekt.



Diplomant se orientuje ve studijních materiálech, ovládá zptacovat tepelně-technické,
akustické' požélrní a jiné dtiežité posudky.

V rámci specializace zBK (Í5%) řešil diplomant posouzení schodiště a spojitý pruvlak a byl
hodnocen klasifikačním stupněm A/1.

Graficky je diplomová práce řešena pomocí počítače v graf,rckém CAD programu' úroveň
zpracováni pomocí programu je velmi dobrá, jazykováúroveň taktéž.

PředloŽená diplomová práce prokazuje, že jeji autor je schopen řešit projekční úkoly na
výborné technické úrovni a uplatňovat získané teoretické zna1osti v praxi.

Vzhledem k celkové úrovni díplomové práce, a k technickému přístupu k dané problematice
hodnotím předloŽenou diplomovou práci Bc. Michala Klimeše
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