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Hodnocení návrhu provozně dispozičního řešení:

Dokumentace stavební části prováděcího projektu vycháze|a z architektonické studie

sanrostatně zpracované diplomantem. Student řešil objekt jako navazujíci na stávající

zástavbu na pozemku v zastavitelné části města Litomyšl. Stavba je řeŠena jako PodsklePený-

obiekt o čtyřech nadzemních podlažích. Objekt je ukončený plochou střechou ve dvou

úro,ních. Dispoziční řešení je zdařilé, funkční. parkování je navrŽeno v dostateČném PoČtu

v suterénu objektu. respektuje požadavk_v bezbariérol,ého řešení provozu ordinací lékařŮ a

lékárn.v r, 1. np objektu, bezbariérově přístupná jsou i další nadzemní podlaŽí karrcelár'í a bYtů.

oceňuji. že student dobře využil plochu Ťešené parcely a jednotlivé funkČní Části

polyiunkčního objektu na sebe vhodně navazují.

Hodnocení návrhu konstrukčního řešení:

V konstrukčním řešení byly použity moderní materiál_v a technologie uŽÍvané dnes pro

yýstavbu občanských a bl,tových obiektů. Je zpracováno včetně tePelně technického

posouzení konstrukcí, požérně bezpečnostního řešení. prezentované detail_v isou PeČlivě

zpracované. Pro objekt byla r,_vpracol,ána specializace - betonové konstrukce.

Hodnocení formální a grafické úpraly práce:

Grafická a ťormální úroveň práce je na velmi dobré úrovni, respektuje platné CSN.

Předložená dokumentace je přehledná.

Hodnocení originality řešení a uplatnění tvůrčího přístupu k řeŠení zadaného Úkolu:

Diplomant zadané téma zdárně zvládl. už od architektonické studie objektu je Patmá snalra

o vytvoření zajímavého hmotového a provozního řešení polyfunkČního objektu na svaŽité

parcele.

Nejasnosti a nepřesnosti, jichž se student dopustil v jednotliqých Částech práce:

1. Výkres základťl - doporučuj í za\ožit na piloteclr také dojezdovou Šachtu výtahu - stejné

sedání
2. Výkres 1.pp - v_vsvětlete skladbu obvodové suterénní stěny Kl9. ProČ není

železobeíonor,á stěna řešena v místě sloupů?

Doporučuji řešit h,vdrotzolace vně železobetonových stěn a provést základovou desku

místo základových prahů a podkladního betonu (kvuli h_vdrostatickému tlaku).



Předložená dokumentace je zpracována v rozsahu zadáil a její úroveřr co do věcnosti a

dodržení stávajících norem pro navrhování občanských a obytných budov je na velmi dobré

úrovni.
Navržené konstrukční a stavební řešení je realizol,atelné pro navrhovaný objekt po

doplnění uvedených nejasností a nepřesností. v projektu nebyly shiedány zásadni stavební

ani konstrukční chyb.v.
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