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L základní údaie
předložená diplomová práce řeší stavební část prováděcího projektu novostavby

penzionu. Řešení vychází z architektonické studie tohoto objektu samostatně vypracované

diplomantem. Student řešil samostatně stojící objekt na rovinném pozemku.

z. Architektonické a dispoziční řešení
V objektu jsou navrženy prostory restaurace v 1.np objektu a ubytování v dalŠÍch

nadzemních podlažích. Celý provoz je správně řešen jako bezbariérový. Architektonické

řešení objektu je zdařilé. V situaci je pamatováno také na dostateČné parkovací plochy

k objektu. Dispoziční řešení objektu je funkční.

3. stavebně konstrukční řešení

Nosná konstrukce objektu je navržena jako

keramickými stropy. Objekt je zakončen mansardovou
pasech z prostého betonu.

zděná konstrukce se skládanými
střechou. Zalažení je navrženo na

4. Hodnocení formální a grafické úpraw práce

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

předložená dokumentace je přehledná. Jedná se o velmi dobře zPracovaný Prováděcí
projekt, pro který byl autorem vypracován posudek z h]ediska stavební fyziky a poŽárně

bezpečnostní řešení.

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

1. Situace:
o Situace širších vztahů je zakreslena ve zbytečně velkém měřítku, chYbí

zakreslení pozemků a objektů podél komunikace vídeňská.

2. Základy:
. chybí celkové kóty jednotlivých částí základů, dílčí sklopené řezy.

3. Půdorysy:
o Jak je řešeno přerušení akustických mostů u schodiště?
o Jaké jsou akustické parametry mezipokojových příček?

4. Stropy:
r proč je zvolen systém skládaných stropů pro občanskou výstavbu? Jaké jsou

varianty řešení stropn ích konstrukcí?



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 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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