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úkolem diplomanta bylo vy'pracovat na základě architektonické studie samostatně
vYPracované studentem Prováděcí projekt novostavby Polyfunkčního objektu v souladu
s Územním Plránem města a poŽadavky stanovenými vyhláškami a předpisy pro tento druh
dokumentace.

Z urbanisticko-architekíonického hlediska je náwh novostavby situován jako
samostafirě stojící objekt na konkrétní parcele v Bmě, k.ú. Starý Lískovec v zóně určené pro
obČanskou výstavbu. DiPlomant řešil objekt jako šestip odlažni, s pěti nadzemními a s jedním
Podzemním PodlaŽÍm, ukonČený plochými jednopláštbqfmi střechami v různých úrovních.
FunkČně je Provoz objektu rozdělen do tří částí - dvoupodlažní fitness centrum se zézemím a
relaxaČní ČástÍ, karrcelrářské prostory ve Z.np objektu aprovozbydlení ve 3. až5.np objektu
v bYtových jednotkách rŮznýchkategorií. Architektonické řešení koresponduje se současnými
trendY obČanské výstavby, byly pouŽi§ moderní materiály. Zajímavé.;e iate materiálové
řešení fasád objektu.

DisPoziČně-Provomí řeŠení splňuje požaáavky kladené na občanské stavby, celý
ProVoZ fitness centra v 1.nP je řeŠen jako bezbariérový pro lĚívěni osobami se sníženou
schoPností PohYbu a orientace, s dostateěným zázemim jak pro návštěvníky, tak pro
zaměstrrance tohoto provozu. Parkování je zajištěno na nově budovaném parkovišti na
pozemku investora a v suterénní hromadné garaži.

Stavebně technické řeŠení je velmi zdařilé, doloženo vedle technické zprávy se
ákJadními výkresY stavební části prováděcí dokumentace vlpisy prvků, dďal;,y a
Posouzením konstrukcí z hlediska stavební fyziky, požirně-bez4ečnostním řešením objektu,
V rámci sPecializace diPlomat provedl návrh vybraných žb konstrukcí a akustické posouzení
Částí Prostoru. Stavebně technické řešení je, co do věcnosti avyužitív praxi v pořádku.

VŠKP bYla zPracována samostatně ve stanoveném termínu i rozsahu. U prezentované
Práce Pozitivně hodnotím graťrcké zpracovémi. přehlednost uspořádání a orientaci v projektu.

DiPlomant Prokázal velmi dobrou technickou vyspělost a schopnost koncepčního
myšlení a tvorby.
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