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L. Základní údaie
předložená diplomová práce řeší stavební část prováděcího projektu novostavbY

polyfunkčního objektu. Řešení vychází z architektonické studie tohoto objektu samostatně

vypracované diplomantem. Student řešil objekt jako samostatně stojící na rovinatém

pozemku.

z. Architektonické a dispoziční řešení
v objekt jsou navrženy prostory pro fitness centrum, komerční prostory a prostory

pro bydlení. V suterénu jsou umístěny hromadné garáže. Architektonické řeŠení objektu je

zdařilé.

3. Stavebně konstrukční řešení

Nosná konstrukce je navržena jako železobetonorný skelet. ZaloŽení je navrŽeno na

železobetonové základové desce.

4. Hodnocení formá|ní a grafické úpraw práce

Grafická a formální úroveň práce je na velmi dobré Úrovni, respektuje platné ČSN.

předložená dokumentace je přehledná. Jedná se dobře zpracovaný prováděcí projekt, Pro

který byly autorem vypracovány i posouzení objektu jak z hlediska tepelně technického, tak

požárně bezpečnostního a akustického.

po prostudování dokumentace je možné uvést §;to připomínky a dotazy k Projektu:

1. Situace:
o Chybí vytýčení objektu.

2. Základy:
o Chybí původní a upravené terény,
o V půdoryse není okótován dojezd výtahu, není vyznaČena a uvedena výŠková

kota dojezdu v,itahu.
o proč je u horní hrany základové desky uvedena, že horní hrana je proměnná?

o prostupy pro ZTl: pod základovou deskou se předpokládají rozvodY ZTl? Pod

základovou deskou provádět rozvody TTl je velmi problematické". Pod

základovou deskou není možná jakákoliv oprava Či rekonstrukce.

3. Půdorysy:
o zakótování nosných prvků vůči osovému systému

prvků vůči ostatním konstrukcím je neúplné.

o Jakým způsobem je řešeno napojení sloupů šířky

400x400 mm v t.np?
o proč byly použity SDK mezibytové příčky (akustika a bezpeČnostní hledisko)?

resp. zakótování nosných

300 mm v 1.pp a sloupů



Střecha:
o Chybí výškové koty vpustí u střechy,,1".
o Chybí výškové koty po obvodě atiky u střechy ,,1.'.
o velmi problematické provedení spádů a umístění vtoků u střechy,,1'..

Schodiště:
o Jak je řeŠeno umístění prvkŮ pro přerušení akustických prvků v půdorysu

podest a mezipodest?

PředloŽená dokumentace je zpracována v rozsahu zadání a její úroveň co do věcnosti a
dodrŽení stávajících norem pro navrhování občanských a obytných budov je na velmi dobré
Úrovni. NavrŽené konstrukČní a stavební řešení je realizovatelné pro navrhovaný objekt.
v projektu nebyly shledány zásadní stavební ani konstrukční chyby.
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