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Bakalářská práce řeší objekt pol1''Íunkčního domrr urnístěnél-ro r'proluce na ulici Milad1''
Horákor,é r' Brně. objekt je osmipodlaŽr-rí se 7 podlaŽími nadzenrnírrri a iedním podzcmnílll,
které pomáhá řešit doprar'u r' klidu.
Poly|unkce objektu spočíl,á ve spojení prostor korrret'čních (prodejna). adrrrinistrativnícl, a
obytných.
Práce je členěna do těchto základních sloŽek:
A. Dokladová čáSt: B. Konstrukčrrí stlldie: C. Star'ebrrí část projektor'é dokumentace
k provedení s1avby: D. Arclritektorrický dctail'

l. Konstrukční studie
V rámci této čáSti b"vla řešer-ra zejn-réna disptlzice a lrlavní korrstr'r-rkčrrí schéma objektrr.
studentka zr'olila konrbinaci Železobetonor'ého skeletovélro s1'stómu a výplňového zdiva
Porotherm. Dispoziční návrlr hodnotírll .jako r'clrrri zdařilý. b.vt.v jsou prostorné a dobře
využiteJné'
K obhajobě bakalářské práce vznáším tyto dotaz1 a připomínk}':
- ,/aké tec'hnické zázemí bude unlí'stěntl l, technické n1ístnosÍi t'. ] 03? (Místrtost y ] PP by měla

býl oznuc'enu S()3' ttby se zabrt?nilo koli:i s číslcn,únín ]]\P)
- Doporučila bych mít'nou Lipral,u t'zt1t?lano:'tí slouptt lttk' uhy v.)\llňové zdil,o b,kl nložno vžtly

vyzdít nu modttl. Slejntltt tiprul:tt dtlporučuji 's t,eliko.stí otl'tlru ye slěntic'h.
- Uved'te Lehmannity lzorec pro schodi.ště a znoyu 1:tl:'tttl'le šířku schodišt'tlvého stL4ltlě'
- Výh'e.s č. B-07-09 Nu c'tl opírtile nrczib\)Íol,é sc'hotlišt'tn,é srěny'?
- ,]ak bude objekt vytápěn'?

2. Stavební část
V této části projektu byla zpracol'ána část plo.iektové dokumetttace pro provedení star'by.
Dokumentace je podrobná' na výkreseclr .je nrnoŽství oclkazťr a doplňLl.jících popisů. Zprávy
jsou psán1'' také r' požadovaném rozsahu.
Dotazy a připomínk1' k obhajobě:
- Ilýkres C-()3 Pudorys ]PP a t]alší pttdol'y.s1.' ]ýe:nulosÍ rozclíltt l, zakreslovúní a zeinénu
kólování rrimové' obložkové u ocelové zúrubně. Popište spriivné zuk'a.slení výše
jnlentlvuných zúrttbní u ntt'sÍiňte 7nisob.f ejich o,sazttúní do ktnslrttktí' ze kterých plyne lak
zpit'sob kótot,dní, t0k nuÍn()s't pOLtžilí překldd1.!'

- Výkres ('-03 Putlorys }PP u tlul'ší ptitlory''sv - ('h1,bí čís]oltiní schotlišl'tných 'stttpňtt u í'eztl,ú
č á r a ř e z lt's' c ho t] i'í t ě nl



- Výlo'es C-01 Půdorys INP a dal'í í púdory.sy Julým zpu'sobem budou řešeny zněny podlah
(zejm. nášlapné vrslvy) a 'juk lulo situaci prontítnete do výkresu.

- Výkres C-12 Výkres střechy Otočení púdorysu o ]80o oproti osldlním půdorysúnt jc
matoucí.

- Výkres ()-]ó - Pokuste se definoval roztlíl mezi Těsnící hydroizolační ./blií lllbruck na
exleriérol,é SÍl'aně a vzdttchotěsnou Íblií nu interiéroyé slruně '

3. Architektonický detail
V ránrci architektonického detai1u řešila studentka detail kotvení předsazené ťasády.

K tomuto detailu vznáším následující dotaz:
- Jalqlnl zpusobem co nejvíce elimintjete

z hlediska reálného provedení na stavbě'?

PředloŽená bakalái'ská práce je z hlediska
řešení je zdařilé. Dokumentace odpovídá
Uvedené nedostatky.j sou způsobeny zřejmě
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Podpis

K1asifikační stupnicc

syslémový tepelný n1651 v místě kotetní konzclly

architektonického na kvalitní úrovni. dispoziční
z hlediska podrobnosti poŽadovanému rozsahu.
nedostatkem praxe. kterou strrder,tka teprve získá.
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