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Základníúdaje
předložená diplomová práce řeší stavební část prováděcího projektu novostavby

Společenského domu v obci Mutěnice vycházející z architekíonické studie tohoto obiektu

samostatně vypracované diplomantem. student řešil objekt jako samostatně stoiící

dvoupodlažní, nepodsklepený objekt, hmotově řešený jako pronikající hmo§ kvádru, objekt

je ukončený plochými střechami v ruzných urovních,

Hodnocení architektonického a proyozně dispozičního řešení:

Jedná se o objekt propojující dvě funkce _ restaurace s vlastní kuchyní a zéuemím a

prostory společenského domu _ tanečního sálu, pódia, galerie a technického ziuemí" oba

píovozy jsou samostatně přístupné a jsou vzájemné propojeny přes společnou vstupní halu,

parkování na pozemku je navrženo v dostatečném počtu. Architektonické řeŠení objektu je

zdařilé. Dispoziční řešení objektu je firnkční, respektuje požadavky bezbariérového řešení

veřej ně přístupných provozů-

Hodnocení návrhu konstrukčního řešení:

Nosná konsťukce objektu je navržena jako kombinace stěnového systému a

železobetonového skeletu s qýplňovým zdivem. stropy jsou řešeny jako panelové

zpředpjatých dutinových panelů. objekt je založenna kombinaci zéklaďoých patek s prahy

a zékJadových pasech. v konstrukčním řešení byly použity moderní materiály a technologie

užívané dnes pro uýstavbu občarrských objektů,

součástí prováděcího projekru je také tepelně technické posouzení konstrukcí, požarné

bezpečnostního řešení, prezentované detaily jsou na dobré a srozumitelné úrormi,

Hodnocení formální a grafické úpravy práce:

Grafická a formální úroveň práceje na dobré úrovni, respektuje platné csN, předložená

dokumentace je přehledná.

po prostudování celé dokumentace je možné upozornit na tyto nedostatlry :

i. Výkresy situace _ jak bude nakládáno s odpady? (řešení skladování komunálního

odpadu)
2. Výkres základů - proč je pod podkladním betonem provedena betonová deska tl 50

mm?
3. Výkres 1,np _ óo zéuemí kuchyně by bylo vhodné umístit úklidovou místnost

_ dveřní křídlo do toalety pro invalidy by mělo mít šířku 900 mm

4. výkres střechy _ Jakým způsobem jsou svedeny střešní vtoky dešťové kanalizace uvnitř

dispozice?



předložená dokumentace je zpracována v rozsahu zadání ajejí úroveň co do věcnosti a doďrŽeni

stávajících norem pro navrhování občans§ich budov je na velmi dobré úrovni.

Navržené konstrukční a stavební řešení je realizovatelné pro navrhovaný objekt po

doplnění uvedených nejasností a nepřesností. Drobné nedostatky, kteých se student při

zptacoválú závéreěné prérce dopustil nejsou zásadního technického charakteru a v praxi bY

byly řešeny při samotné rea|izací.
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