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Bakala ská práce eší návrh polyfunkčního domu v centru Brna. Jedná se o objekt vestavěny
v proluce, částečně podsklepeny, se 4NP a plochou jednoplašťovou st echou. V suterénu jsou
navrženy zakladaěové ga tže, v lNP se nachiízí technické prostory a sklady pro byty, v rámci
2NP je navrhovarr provoz kavárny. V dalších podlaŽích se nacházejí byty kategorie 2+kk nebo
3+kk.

l. Konstrukční studie
Student navrhl jednoduchou hmotu objektu, pridorys je nepravidelny s ohledem na tvar
pozemku a okoltí zéstavbu. Dispoziční návrh hodnotím jako vcelku zdati|y. občas jsou zde
jisté nedostatky, nap . hygienické zázemí kavárny je zbytečně moc prostorné, do kavrírny není
navržen vi't (pouze sch. plošina), dve e do obytn ch místností mají světlost pouze
700mm!!! V rámci této části projektu bych očekával ve vykresech zr .zornéni vnitního
vybavení objektu (nábytek apod.).
Student zvolil kombinaci nosnych stěn z fuarovek Porotherm s mezibyovymi p íčkami
Rigips. Založení je na ŽB základovych pasech, stropy jsou nav eny z panelri Spiroll a
monolitickych desek, schodiště je monolitické železobetonové. objekt je zast ešen
j ednoplríšťovou plochou st echou.
K obhajobě bqkalri ské práce vznáším tyto dotazy:
- kam budou dovedeny p ípojlql a lrde budou umístěny uz věry/mě iče odběru energií?
Nechybí v projektu komín?
- jak bude ešeno větr ní koupelen a WC uprost ed dispozice? Nebylo by zde vhodné
navrhnout instalační šachtu?

2. Stavební část
Dokumentace včetně textovych zptáv by mohla byt zpracoviína podrobněji, často chybí
pot ebné kÓty nebo jsou nedostatky v zakreslení, nap . ve vykrese základri je nez etelná HI,
Íezy jsou vpťrdoryse nevhodně zalomené, v ezu B_B chybí ez stropem vedle schodiště (do
kavárny pak nejde v místě mezipodesty pod stropem projít!!!), chyby v zakreslení schodišť v
pridorysecho špatně zakresleny venkovní dve e (vstupní)' špatně uvedeny q škové k ty u atik
ve vykrese st echy. Z hlediska q stavby v proluce v dokumentaci postrádám daje o
problematice vystavby v těchto podmínkách.



Dotaey k obhajobě:
- základy _ jak budou realizovdny vykopy s ohledem na návaznost sousedních objekt (isou
nebo nejsou podsklepené?), nap . vilkop jámy u podsklepené čdsti v ezu B-B
- ery _ vysvětlete, proč je ve skladb ch podlah mezi v"vtdpěnymi prostory uvažována tepelná
izolace? Proč je u podlah s lamindtem uvažována dvojí roznášecí vrstva?
- balkony - z čeho je myšlena nosnd konstrukce balkonu, jaká zde bude skladba podlahy a jak
se p edpoklád odvod vody včetně spádování? Jak bude ešen tepelny most v místě styku
balkonu s obvodovou stěnou?
-detail atilry _ není pot eba navrhnout u sp dové vrstvy dilatační sp ry?

3. Architektonicky detail
V rámci architektonického detailu ešil student konstrukci celoskleněného zábtadli na
balk ně. Znénornění je vcelku názorné, konstrukčně je návrh správny, postrádám občas
podrobnější popis nebo uvedení skladby podlahy balkonu.
Dotaz k obhajobě:
- vysvětlete, jak bude upevněno nerezové madlo zábradlí a vnit ní a vnější k ycí lišta.

P edložená bakala ská práce je zptacována na dobré urovni. Z hlediska dispozičního,
konstrukčního nebo z hlediska propracovanosti vykresové dokumentace jsou zde alejisté
chyby či nedostatky, které z ejmě vypl vaj í z nepozornosti nebo nedostatku zkušeností
v projekční praxi, které si časem student jistě osvojí.
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