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Hodnocení návrhu provozně dispozičního řešení:

Dokumentace stavební části prováděcího projektu lrycházela z architektonické studie

samostatně zpracované diplomantkou. Studentka řešila objekt jako samostatně stojící na

rovinném pozemku v k.ú. Jiříkovice. okr.Brno-venkor,. Stavba je řešena jako částečně

podsklepený objekt s dvěma nadzemními podlažími. Objekt je členitý, ukončený plochými

střechami ve dvou úrovních. Dispoziční řešení je zdařilé, ťunkční. parkování je navrženo

v dostatečném počtu na pozemtriu investora. Celý provoz je řešen.|ako bezbariérový,

Hodnocení návrhu konstrukčního řešení:

V konstrukčním řešení byly použity moderní materiály a technologie užívané dnes pro
.,,ýstavbu komerčních objektů. Je zpracoviino včetně tepelně technického posouzení

konstrukcí. požárně bezpečnostnílro r'ešení, prezentované detaily jsou na dobré a srozunritelné

úrovni.

Hodnocení formální a grafické úprav_v práce:

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

dokumentace je přehledná.

Hodnocení originality řešení a uplatnění fvůrčího přístupu k řešení zadaného úkolu:
Zadané téma je dobře zvládnuté. už od architektonické studie objektu je patrná snaha o

rl,tvoření zajímavého hmotového a provozního řešení celého objektu.

Chyby a nepřesnosti, jichž se studentka dopustila v jednotlivých částech práce:

1, Výkres 1.np - ř,ešení zádveŤí - prostor vstupních dveří do haly ze zádveŤi provozně

koliduje s nástupním prostorem vy.tahu. Doporučuji zvážit řešení zádveií jako

vestavbu do krýého závětŤi. Ve vstupní části je nutné řešit čistící zóny.

2. Ve všech podlažích zyážit použití dveřních křídel šíře 600 a 700 mm - provozně

nedostačující.
3. Ve všech výkresech je nutné specifikovat pevnosti použitého materiálu a třídy betonu

v legendě materiálu, doporučuji výkresy lépe prokótovat a doplnit výškové kóty
(např. výtahové šaclrty v suterénu,..)

4. Výkres stropů - neni správně navržený nosný systém stěn. Podpory (stěny) jsou

navržen.v- v osové vzdálenosti 12,0 m^ což na dané zatižení není proveditelné.



Navržené konstrukční a stavební řešení je realizovatelné pro navrhovaný objekt po

doplnění uvedených nejasností a nepřesností. V projektu nebyly shledány zásadní stavební
ani konstrukční chyby.
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