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1. Základní údaie
předložená ffi'iomová práce řeší stavební část prováděcího projektu novostavby

administrativního objektu Školícího střediska v Hradci Králové vycházející z architektorrické

studie tohoto obiekttr samostatně vypracované diplomantem. Student ŤeŠil objekt jako

samostatně stojící čtyřpodlažní" částečně podsklepený objekt. Objekt je ukonČený plochými

jednoplášt'ovými střechami ve dvou úrovních.

2. Architektonické a dispoziční řešení
Jedná s. o offi urč..r} p.i*árně jako školící středisko s patřičným zázemim. V 1.nP

objektu je kromě učeben řešen provoz snack baru se zázemím a kuchyní,2.np je věnováno

r_rčebnám. 3.np je administrativním zázetním celého provozu. Technické zázemí objektu je

řešerro v částečném suterénu. Všechny píovozy jsou samostatně přístuprré a vzájemně se

rreovlivňují. Architektonické řešení objektu je zdařilé. V situaci je pamatováno také na

dostatečné parkoyací ploch_v k objektu. Správně je také řešeno trmístění jednotlivých Prostor

dle účelu využití s ohledem na orientaci objektu ke světovým stranám. DisPoziČní řeŠení

objektu je funkčni. respektuje požadavk.v bezbariérového řešení veřejně přístupných ProvozŮ.

3. stavebně konstrukční řešení

objekt ie založen na základových pasech. Nosná konstrukce objektrr je navrŽena jako

stěnový systém z keramických tvarovek. Strop,v jsou řešeny jako panelové z předpiatých

panelů. Centrální část objektu se schodištěnr je ukončena plochou jednopláŠťovou střechou

nepochozí. ostatní části jsou zastřešeny plochou střechou pochozÍ. V konstrukČním řeŠení

byly použit_v modemí materiály a technologie užívané dnes pro výstavbu obČanských objektŮ.

Součástí prováděcího projektu je také tepelně technické posouzení konstrukcÍ. poŽámě

bezpečnostního řešení, prezentované detaily jsou pečlivě zpracované. Student také l' rámci

specializace Betonové a zděné konstrukce provedl návrh a posouzení Žb spojitého trámu.

Gratjcká část diplomové práce obsahuje všechny části architektonického a stavebně

technického řešení projektu pro provádění stavby v zadanémrozsahu, je Přehledná" resPektuje

platné ČSN.

po prosfudování celé dokumentace je možné upozornit porrze na tyto nedostatkY :

1. V 1.np u vstupu do objektu doporuěuji řešit ěistící zóny,

2. Uvést, zdajetvažovánatlaková izolace spodní stavby,

4.



Diplonrová práce je zpracována vrozsahu a kvalitě, jež odpovídaji požadavkům na její

zad,ánía ve Stanoveném rozsahu při dodržení stávajících norem pro navrhování občanský,ch a

obytných budov. V předložené práci neb.vly shledán.v zásadní stavební ani konstrukČní chYbY,

Diplomová práce je na velmi dobré úrovni,
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