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Bakalářská práce řeší objekt polyfunkčního domu umístěného v proluce na ulici Milady
Horákové v Brně. objekt je devítipodlažní s 8 podlaŽími nadzemními a jedním podzemním,
které pomáhá řešit dopravu v klidu.
Polyfunkce objektu spočívá Ve spojení prostor komerčních (kavárna s galerí),
administrativních a obytných.
Práce je členěna do těchto základnich sloŽek:
A. Dokladová část; B. Konstrukční studie; C. Stavební část projektové dokumentace
k provedení stavby; D. Architektonický detail.

1. Konstrukční studie
V rámci této části byla řešena zejména dispozice a hlavní konstrukční schéma objektu.
Studentka zvol1|a kombinaci železobetonového skeletového systému a skládaných
výplňových stěn. Hůře hodnotím grafickou úroveň výkresů.
K obhajobě bakalářské práce vznášímtyto dotazy a připomínky:
- (Jved'te Lehmannůý vzorec pro schodiště a Znovlt posuďte šířku schodišťového stupně.
- osobně bych považoval za vhodnější zvětšit sklad pro kavárnu na úkor skladu pro kancelář,

který není tolik potřeba.
- Jake technické zázemí bude umístěno v technické místnosti č. 0' ] 3 a budou rozměry

místnosti vzhledem k tomuto zázemí dostačující?
- Skladba obvodové stěny - navrhujete konstrukci jako difuzně otevřenou či uzavřenou7 (V

návaznosti na použití oSB desek i parotěsné.ftlie)' Kladně hodnotím předpis přelepených
spár u oSB desek.

- Je instalační dutina větraná?
- Tloušt'ku tepelné izolace bych doporučoval prověřit z pohledu tepelně technického

s důrazem na systémové tepelné mosty v místě tenkostěnných ocelových profilů.
- Výlcres B-01 Půdorys 1NP - Zhodnoťte, zda je nutná Íloušt'ka železobetonového vnitřního
jádra kolem schodišt'ového prostoru 300mm'

- Jak bude větrána místnost ]03 Sklad odpadků?
- Popište pohyb imobilní osoby při úmyslu použít WC.
- Výl<res 8-06 Půdorys 3NP - Je nutné dělit místnost 304 a 305 (značné omezení prostoru pro

nábytek sloužící k archivaci)?
- Popište pohyb imobilní osoby při úmyslu použíÍ WC.
- Popište pro kolik osob jsou navrženy kanceláře a vysvětlete, jak řešíte jednotlivá pracovní

místa v návaznosti na otázku akustilql.



- Objasněte, v kterých částech bude obvodová stěna dle rozepsané skladby a ve kterých bude
,,obvodové zdivo" (resp. definujte termín zdivo)'

- Výlcres B-04 Půdorys lNP a ostatní půdorysy'Vysvětlete, proč pod monolitickou stropní
deskou používáte ve všech místnostech sádrokartonový podhled.

- objasněte, v jalqlch místech končí výškově výtahová šachta.

2. Stavební část
V této části projektu byla zpracována část projektové dokumentace pro provedení stavby.
Dokumentace je na přijatelné úrovni.
Dotazy a připomínky k obhajobě:
- Výlcres C-02 - Zdůvodněte návrh základoých pásů s náběhy vzhledem k tloušťce základové

deslgl 500mm, a to se zahrnutím ekonomické strťinlql návrhu.
- Výkres C-01 Půdorys INP a další půdorysy - nevhodná volba zárubní vycházející zřejmě

z neznalosti rozdílů v zakreslovóní a zejména kótování rámové, obložkové a ocelové
zárubně. Popište správné zakreslení výše .jmenovaných zárubní a nastiňte způsob jejich
osazovóní do konstrukcí, ze kterých plyne jak způsob kótování, tak nutnost použití překladu,
na příkladu ]NP uved'te, kde byste použila jaké zórubně a proč.

- Výkres C-01 Půdorys 1NP a další půdorysy chybné zalcreslení schodiště
- K čemu slouží šachta vedle šachty výtahové?
- Výkres C-04 Půdorys INP a další půdorysy - Jalqlm způsobem budou řešeny změny podlah

(zejm. nášlapné vrstvy) a jak tuto situace promítnete do výlcresu.
- Výkres C-01 Půdorys l}ÝP a další půdorysy Na jakou maltu/lepidlo budou zděny tvórnice
Porotherm?

- Popište způsoby kótovdní obkladu.
- Výkres C-l2 Stropní konstrukce nad ].NP Na jakou délku je vykonzolována stropní deska

v místě oÍvoru pro dřevěné schodiště? l{ebylo by vhodné navrhnouÍ sloupek ke schodišti
rovněž železobetonový a opřít na něj průvlalql podporující stropní desku?

-Výkres C-15 Řez AA, BB Vřezu se kótuie pouze svislými kótami!! Chybí kóry onorů na
interiérové straně objektu.

- Uved'te minimální výšku parapetu a alternativní opatření, pokud je výška menší
- Výkres C-19 Detail B - Vysvětlete, k čemu slouží ve skladbě (obecně) parozábrana a je její

navržené umístění adekvátní?

3. Architektonický detail
V rámci architektonického detailu řešila studentka detail vykonzolování okna.
K tomuto detailu vznáším následující dotaz:
- Chybí kóty.
- Jakaje tloušťka izolantu pod nadpražím otvoru? Považujeteji za dostatečnou?
- Jaka je účinnó kotevní délka prvku, který koní okenní rám do železobetonového překladu?

Uved'te druh vyšrafovaného materiálu mezi okenním rámem a železobetonovým překladem.
Je nutno pro spróvnoufunkci tohoto materičilu prováděÍ nějaká opatření?



Předložená bakalářská práce je z hlediska architektonického na kvalitní úrovni, originální je
řešení fasády. Dokumentace je kvalitativně poněkud horší, ovšem přijatelná.
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