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Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci s názvem BIKEZONE.CZ – 
Cykloprodejna s bytovými jednotkami.  
Stavba je navržena jako samostatně stojící bytový dům s provozovnou – 
cykloprodejny. Stavba je nepodsklepená s plochou střechou a pochozí terasou.  
Hlavní vchod do obytné části je veden ze severovýchodu. Vchod do provozovny je 
veden z jihovýchodu. Přízemí je rozděleno na 3 části a to na část skladovací, část 
komunikační a provozovna. V části provozovny se nachází prostor vlastní prodejny 
jízdních kol, dílna, kancelář, zasedací místnost, šatna pro zaměstnance, wc a sprchy. 
Část komunikační tvoří hala se schodištěm a výtahem. Část skladovací tvoří chodba, 
ze které je přístup do dalších prostor. Část skladovací dále tvoří jednotlivé sklepy k 
bytům, kolárna, kočárkárna, úklidová místnost a technická místnost. Obytné části 
nacházející se ve 2NP a 3NP jsou přístupné přes komunikační prostor. Rozdělení 2NP 
a 3NP je na 2části a to část komunikační a části obytné. Ve 2NP se nacházejí dvě 
bytové jednotky. Přístup do bytů je přes komunikační prostor chodby. V bytě nalevo, 
byt č.1, se nachází chodba, přes kterou je vstup do ložnice , pokojů, wc, koupelny a 
do kuchyně s obývacím pokojem. V bytě napravo, byt č. 2, se nachází chodba, přes 
kterou je vstup do ložnice , pokoje, wc, koupelny a do kuchyně s obývacím pokojem. 
Z kuchyně je dále přístupný venkovní prostor terasy. Ve 3NP se nacházejí dvě bytové 
jednotky. Přístup do bytů je přes komunikační prostor chodby. V bytě nalevo, byt č.3, 
se nachází chodba, přes kterou je vstup do ložnice, pokojů, wc, koupelny a do kuchyně 
s obývacím pokojem. V bytě napravo, byt č. 4, se nachází chodba, přes kterou je vstup 
do ložnice , pokoje, wc, koupelny a do kuchyně s obývacím pokojem. Z komunikačního 
prostoru je přístup přes nůžkové sklopné schody na plochou střechu.  
Bytový dům je založen na základových pasech. Nosnou konstrukci tvoří zdivo 
Porotherm tl. 500mm. Železobetonové obvodové sloupy 500 x 360mm, 360 x 360mm, 
které jsou zatepleny polystyrenem tl. 140mm. Obvodové sloupy jsou propojeny 
navzájem železobetonovými průvlaky 360 x 400mm a propojeny s vnitřním nosným 
sloupem 500 x 500mm průvlaky 250 x 400mm. Vnitřní nosný sloup přenáší zatížení z 
vnitřních průvlaků 500 x 800mm, které vynáší další dvě podlaží. Vnitřní stěny nosné 
části tvoří zdivo Porotherm tl. 250mm.  
Vnitřní nenosné příčky jsou tvořeny zdivem Porotherm tl.140mm. Přístup na plochou 
střechu je řešen výsuvnými nůžkovými schody. Střecha je plochá, jednoplášťová, krytá 
hydroizolační fólií z PVC tl. 1,5mm Fatrafol 810. Střešní vtoky jsou navrženy TOPWET 
s integrovanou PVC manžetou DN125. Pochozí terasa, přístupná z 2NP z bytu, je 
odvodněna do střešních žlabů. Střešní žlaby a ostatní klempířské výrobky jsou z 
titanzinku. Obvodový plášť je nosný. Stropy jsou navrženy z předpjatých panelů Spiroll. 
Schodiště monolitické. Výtah řešen systémem Triplex, výtahová šachta tvořena z 
tvarovek ztraceného bednění tl.300mm a zmonolitněna.  
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Hodnocení z hlediska schopnosti zajištění podkladů a orientace v nich 
Při vypracovávání projektové dokumentace diplomant vycházel z architektonických 
studií, které sám vypracoval v rámci specializovaného projektu v V. ročníku. Diplomant 
vyřešil širokou škálu dílčích problémů projektového řešení a komplikovaných 
skutečností. Jedná se o poměrně rozsáhlý objekt s požadavkem minimalizovat při 
návrhu zásahy do stávajícího rázu okolní zástavby. Bylo nezbytné respektovat 
požadavky stavebního úřadu, ale také zvýšené požadavky orgánů životního prostředí. 
Byl kladen důraz také na vnější architektonicko-estetické a provozní řešení objektu. 
Při zpracování DP prokázal výbornou orientaci v řešené problematice.  
 

 
Hodnocení z hlediska přístupu ke stavebně technickému řešení, 
doplňkových řešení z oblasti stavební tepelné techniky, akustiky, denního 
osvětlení a oslunění 

V diplomové práci je vyřešeno poměrně podrobně také tepelně technické posouzení, 
byla zde řešena také akustická studie, studie osvětlení a daný objekt byl navržen 
s ohledem na jeho oslunění. V neposlední řadě je vyřešeno také požárně bezpečnostní 
řešení, jež tvoří rovněž samostatnou přílohu této práce. Při řešení těchto problémů, 
které jsou dokladovány jednotlivými přílohami, diplomant rovněž prokázal své výborné 
odborné znalosti v jednotlivých výše specifikovaných stavebních disciplínách. 
 

 
Hodnocení grafické a jazykové úrovně zpracování, jednoznačnosti v 
zakreslování a popisu, přehlednosti uspořádání a možnosti orientace v 
projektu 

Práce byla řešena samostatně a konzultována v dohodnutých termínech. Bylo 
nezbytné respektovat zejména podmínky zastavění území dané Územním plánem. Po 
grafické stránce je práce zpracována velmi podrobně, jsou zde zachyceny zásadní 
problémy, které byly velmi dobře vyřešeny. Diplomant při konzultacích a samostatném 
vypracovávání své práce prokázal dobrou orientaci v dané problematice. 
Přestože se diplomant při zpracování zadaného úkolu nevyvaroval některých drobných 
nepřesností, jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou 
problematiku zpracoval velmi dobře. 
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