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Úkolem diplomanta bylo vypracování prováděcího projektu novostavby
administrativního objektu Školí"fuo střediska na základé vlastní architektonické studie, v
souladu se základrltmi hygienickými, provozními, typoiogic§fmi a obecně technickými
požadavky na občanskou výstavbu

Z urbanisticko-architektonického blediska je návrh novostavby situován jako

samostatně stojící objekt na konkrétním pozemku v řlradci Králové. Objekt je řešen jako

částečně podsklepený, čtyřpodlažní, ukončený plochými jednoplášťovými střechami ve dvou
urovních. V přízemí objekfu se nachiází kromě učeben provoz malého stravovacího zaŤízení,v

dalších nadzemních poďlažích jsou řešeny další školící prostory a administratívní zéaemi

celého provozu. Technické zár;emíje situoviáno do suterénu objektu. Parkoviiní k objektu je

zajištěno s dostateěným počtem parkovacích míst na pozemku investora. Architektonické
řešení je nápadité, koresponduje se současnými trendy moderní výstavby, zajímavéje řešení

fasád obkladem z cementolých desek.

Objekt je řešen jako administrativní budova s komerčním využitím, dispozičně-
provozrú řešení splňuje požadavky kladené na občanskó stavby a uživáltt těchto staveb

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

Stavebně technické řešení je zdaŤilé, doložené vedle technické zprávy se základními
qýkresy stavební části prováděcí dokumentace výpisy prvků, množstvím detailů řešených

konstrukcí a posouzením konstrukcí z hlediska tepelné techniky, také požárně-bezpečnostním

řešením objektu. Student také vypracoval v rámci specializace z betonoqých a zďéných

konstrukcí návrh spojitého stropního žb trárrru.

VŠKP byla zpracována samostatně ve stanoveném termínu i rozsahu. U prezentované
práce pozitivně hodnotím grafické zpracovámí, přehlednost uspořádání a orientaci v projektu.

Konzultace projekru probíhaly pravidelně a konstruktivně, diplomarrt, prokénal velmi dobrou

technickou vyspělost a schopnost koncepčního myšlení a tvorby.

Předkládanou diplomovou práci navrhuji na udělení pochvaly děkanem za vynikající
zpt acov átú diplomové práce.
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