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Autor ve své diplomové práci řešil novostavbu samostatně stojícího objektu Domova pro 
seniory v Úněticích u Prahy. Projekt je svým rozsahem a podrobností odpovídající zadání 
diplomové práci, i přesto mám níže uvedené připomínky: 

Zpráva A.5 – je konstatováno, že stavba vč. všech částí není členěna na stavební objekty, 
přitom by být měla. Resp. v praxi je určitě vhodné oddělovat samotný projekt domu od 
parkoviště, oplocení, přípojek, ………tedy členit na SO 

B.1.e) – co znamená, že dešťové vody budou z přepadu z akumulační nádrže volně vyvedeny 
na pozemek investora?  

B.2.11.a) – konstatování: dle posouzení radonového indexu pozemku má pozemek nízký RI, 
proto není navrženo spec.opatření proti radonu považuji za špatně naformulované ! 

D.1.1.01 – půdoryse 1NP chybí výškové označení 0,000 na podlaze místností u vstupů do 
objektu i před nimi v závětří 

 - dále zde chybí čistící zona s gumovou podložkou v podlaze u vstupů 

 - v m.č. 102 z recepce není vidět do chodby u vstupního prostoru, zde doporučuji 
minimálně prosklené okno v příčce tl.150mm 

 - v m.č. 123 nejsou okotovány dveřní otvory v příčce tl.150mm a výšky otvorů ve 
stěně tl.300mm 

 - v m.č. 112 doporučuji osadit umyvadlo na mytí rukou či příboru pro seniory 

 - v m.č. 110 a 111 postrádá smysl obložení této místnosti obkladem do výšky 
2500mm, pokud zde nejsou alespoň umyvadla a slouží-li pouze jako předsíň 

 - jak jsou odvětrány místnosti 110/111/118/117/103 ? 

 - chybí zastřešení hlavního vstupu, domovní zvonek popř. schránky klientů 

D.1.1.02 – půdorys 3NP jako nepraktické a hygienicky nevhodné vidím zvolený typ 
podlahoviny v obytných místnostech pokojů bytů jako koberec. Z praxe jasně vyplívá 
požadavek na snadnou a rychlou údržbu, sanitaci! 

 - v obytných místnostech je naznačena kuchyňská linka, ale nejsou vykresleny ZP jako 
dřez, lednice 

D.1.1.03 – v řezu jsou vykresleny základy široké 800mm se ztraceným bedněním, ale v TZ je 
popsán systém celobetonových základových pasů šířky 500mm !! tudíž nesoulad !!! 

 - chybí skladba S14 



 - nad rohovým razítkem je zbytečně severka 

 - řezová čára je v půdoryse vedena otvory dveří, ale řez je přitom chybně veden zdmi a 
to jak v 1NP i typickém podlaží !! 

D.1.1.05 – v pohledech i řezech jsou vykresleny balkonové dveře špatně nakresleny otevírání 
dveří jako otevíravě výklopné v horních pantech, také otevírání dvouokenních křídel není ke 
středovému sloupku 

 - chybí hromosvody, zvonková tabla, cedulky č.p., označení štítku budovy 

 - jsou zakresleny balkonové dveře výšky 2400 stejně vysoké jako fixní část sestavy, 
přitom v půdorysech je na ose dveří kota 900/1970, tedy chybí nadsvětlík ?  

- také svítidla, pohybová čidla ad. na fasádách u vstupů chybí. 

D.1.2.02 – v řezech i výkrese základů je v legendě šrafu uvedeno DŘEVO-SMRK,ale není 
patrné jeho umístění 

D.1.1.09 – detail 3 – střecha – chabí šrafa či kříž střešních latí, také spoje dvou dřevěných 
profilů nejsou patrné 

D.1.1.11 – detail 5 – sokl – ukončení svislé hydroizolace na ztraceném bednění a neprotažení 
přes vodorovnou a následně svislou hranu bet. základu není dořešeno ! 

D.1.2.02 – výkres stropu nad 1NP – chybí proklování schodišťových stupňů a není zde 
tabulka desek s rozměry, m3,…… 

C.3.1 – situace širších vztahů – chybí šrafy na výkrese 

C.3.2 – celkový situační výkres – označení vstupů je nečitelné,stejně jako umístěneí 
1/2/HUP/EL 

  - chybí skladba konstrukce parkoviště, chodníků 

C.3.3 – kordinační situace – chybí pevné body a vytyčení stavby 

 - chybí základní informace o velikoti zastavěné plochy, zpevněné plochy, výška 
okapu, výška hřebene 

 - nové zpevněné plochy parkoviště nesmí být vyspárovány na veřejný chodník či 
komunikaci – musí zde být min. pojízdný ACODRÉN s odvodněním do dešťové kanalizace 
investora  

 - v oplocení nejsou branky pro průchod po chodníku 

 - čára deš´tové kanalizace má obrácený spád do objektu namísto do jímky 

 - napojení přípojky kanalizace do veřejného řadu nesmí být nakolmo ale pod úhlem ! 

 - absence popisu k VŠÚELÚRŠ (rozměry, hloubka, velikost poklopu, obsah šachty, 
schody)  
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