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Student podle zadáni diplomové práce ,,Penzion pro seniory.. navrhnul dispoziční a
konstrukční řešení hypotetické budovy _ část projektové dokumentace, včetně dílčího
tepelně-technického posouzení a řešení PBS. Navrhovaná budova se nacházi v k. ú. 686808
Lomnička u Tišnova, na parcelách č. 1802 až 1807 . Lokalita se nacházi v klidném prostředí
mimo zástavbu. V současnosti jsou na lokalitě obdělávaná pole. Terén se na uvedených
parcelách svažuje k západu. Budova je navržena jako částečně podsklepená, se čtyřmi
nadzemními podlažími, zastřešená plochou jednoplášťovou střechou.

Provozní a dispoziční řešení

Provozní řešení objektu odpovídá zadáni práce. Navržená budova obsahuje nejen ubýovací
části, ale také rtvné terapeutické a rehabilitační prostory (m. j.bazén), které by uživatelům
zajistily poměmě vysoký komfort. K předloženému řešení mám tyto připomínky:

a) Jak byl stanoven počet stání na parkovišti?

b) Je vhodné, aby bylo provozní zázemi budovy (strojovny vzduchotechniky, atd.)
přístupné z chodeb, po kteých se budou pohybovat ubýovaní a jejich návštěvy? Pokud
bude nutné provést například výměnu vzduchotechnické jednotky, bude to mít negativní
vliv na pohyb uživatelů do budovy - mimo jiné proto, že pouze hlavní vstup je stejně

široký, jako dveře vedoucí do strojoven vzduchotechniky (místnosti 135 a 163 v 1. NP) a

větši zaÍizení tedy bude nutné přemisťovat tudy.

c) Provozni záaemibazénuje přísfupné polze přes bazén samotný. S ohledem na nerušené
uŽiváni by bylo vhodnější, kdyby byl vsťup do suterénu, případně filtrovny (místnost č. 161

v l. NP) možný z chodby (místnost č. 163).

d) Nebylo by například z hlediska požámi bezpečnosti vhodné, aby v hale v blízkosti
výahů bylo schodiště? Alespoň v rámci 2. Až 4. NP. Přibyla by tak další uniková cesta

z budovy - skrz dveře na za|tradl ve 2. NP. Někteří uživateIé by také měli kratší cestu do
zabrady.

e) Navržené výahy nejsou dost velké, aby vnich mohla byt přepravována nosítka
s|ežicim pacientem. Vpřípadě zdravotních problémů tedy bude muset bý pacient
přenášen po schodišti.

Í) Je z hlediska soukromí uživatelů vhodné, aby byl balkón ve 2. NP v křídle B prťlů,ěžný?

Architektonické a konstrukční řešení



Zvo|ené architektonické a konstrukční řešení je poměrně komplikované. Vyskytují se v něm
dílčí nedostatky, které jsou podtrženy chybami v zakreslování. Své připomínky a dotazy
uvádím níže:

i) Zdůvodněte navržené konstrukční řešení (viz napÍíklad ýkres C2.000 3D Schema
konstrukčního systéml,r). Většina budovy je navtžena z monolitického železobetonu. Část
vniřních nosných stěn a výplňových obvodoých stěn ve 2. ďž 4. NP je navržena
z keramických wárnic Porotherm tl. 250 mm. Schodiště jsou rovněž že\ezobetonová, a|e

prefabrikovaná. Je takováto kombinace rtnných technologií nutná a hospodárná? Použiti
monolitických vnitřních nosných stěn napříkladvyrazně zkomplikuje hypotetické budoucí
stavební úpravy.

ii) Zdůvodněte návrh odvodnění ploché střechy vnitřními vtoky. Nebylo by konstrukčně
jednodušší (a v případě poruchy snáze opravitelné) odvodnění střechy okapovým žLabem a

svody po fasádě?

Situace

iii) Je u takto velké stavby vhodné výyčování pomocí staničení, které je naznačeno ve
výkrese C1.00] Situace? Jak bude výyčen a po dobu výstavby stabilizován výyčovací
bod PB2, kteý je podle výkresu tvořen kšiženimhranic dvou pozemků?

iv) V technické zprávě je uvedeno, že parkoviště bude odvodněno pomocí žlabů do

odlučovače ropných |áúeka dále do dešťové kana|izace. Ve výkrese C].00] Situace toto

rozkresleno není.

v) V situaci nejsou zakresleny terénní úpravy. Například parkoviště mámít podle situace
příčný spád 2 %' Podle výkresu C]'00] Situace je ale v současnosti v místě plánovaného

parkoviště převýšení terénu vice,než2 metry.

vi) Proč je ,,retenčni náďrŽ se vsakem., navržena v nejnižším místě pozemku? Její pozice
mohla bý zvo|ena lépe, s ohledem na využiti dešťové vody pro závlahu stromů a dalších
rostlin.

Základy a spodní stavba

vii) Proč jsou konstrukce na obou stranách objektové dilatace (modulové osy II a 12 ve
výkresech zákIadl& C2.10IA a C2,I0IB) uloženy na stejné záklaďové piloty?

viii) Návrh hydroizolace spodní stavby není dostatečně podrobně popsán a zakreslen. Ve
výkrese základ'ů pod křídlem A (výkres C2.10IA) a ve výkrese Cl.10l.B Půdorys 1 PP
není hydroízoIace zakreslena ani uveden v legendě materiálů. Jak bude řešen prostor

objektové djLatace? Jak bude řešena hydroizolace vytahové šachty?

ix) Proč neni zák|ad bazénu uložen na pilotách? Bazén napuštěný vodou představuje

poměmě velké zatižení...

x) Výkres základi pod křídlem B (C2.]0]B) obsahuje pouze diIčí Íez zák|ady v prostoru

podsklepené části budovy. Výkres stropu nad suterénem není součástí předložené

dokumentace. Není tedy jasné, zjakého důvodu je stropní konstrukce okolo bazéru



uložena na zakreslených konzolách. V případě poruchy hydroizolace v podlaze dojde
kzatečení vody skrz spáru až do prostor v suterénu.

/ Xi) Pročje suterén po celém obvodě zateplen?
/

xtt) Proč je přizdívka, sloužící jako podklad pro svislou hydroizolaci suterénu, navržena z

,,keramických příčkovek se zvýšenými akustickými požadavky..?

xiii) Co znamená popis ,,distanční těsnící pásek.., odkazujicí na výplň dilatační spáry ve
výkresech základtt?

Vrchní stavba

xiii) Proč mají některé sloupy hřibové hlavice?

xiv) Výkresy tvaru stropních konstrukcí nejsou zptacovány v souladu s platnými normami.
Jaké je statické schéma uložení stropních desek? Z popisu uvedeného ve výkresech by se

dalo usuzovat,že sejedná o spojité desky. Pokud ano, proč?

xv) Jak bude řešeno odvodnění balkónů ve 2. NP křídla B pomocí vtoků v pod|aze (viz
výkres CL.I02.B)? V příslušném výkrese stropní konstrukce (C,2.]02.B) nejsou zakresleny
prostupy pro svodné potrubí.

xvi) Je prvek umístěný na střeše křídla A (mezi osami 3-3, a E-E. ve ýkrese C.2'104.A
Půdorys 4. NP _ část A)vý|ezem na střechu? Jeho pozice není zakreslena ve výkrese 4.

NP.

TZB a jiné vybavení

xvii) Není zakresleno, jak budou řešeny prostupy inženýrských sítí zák|ady, dilatacemi,
stěnami, atp.

Požárně bezpečnostní řešení

K navrženému požárně bezpečnostnímu řešení mám týo díIčí otázky a připomínky:

xviii) Vzhledem k tomu, že bude v budově větší počet osob se sníženou pohyblivostí, bylo
by vhodné, kdyby vytahy mohly sloužit k ejjich evakuaci v případě nehody nebo požáru.

xix) Jak bude zajištěna náhradní dodávka energie pro nouzové osvětlení, vzduchotechniku,
případně vytahy, když dojde k qipadku zásobovátí ze sitě? Náběh dieselového generátoru
může trvati několik minut.

Kvalita zpracování a graÍická úprava

Grafické zpracovánije na první pohled dobré, při podrobnějším zkoumání lze odhalit velké
množství nedostatků, které snižují přehlednost a celkovou kvalitu předložené práce. Místy se
vyskytují odchylky od platné legislativy a norem. Kromě připomínek uvedených výše mám
týo dotazy a komentáře:

1) Kolik výkresů situace by mělo bý součástí projektové dokumentace v předložené
podrobnosti? Je přiložen pouze jeden ýkres (C].00] Situace).



2) Výkres Cl.00I Situace není zpracován v souladu s platnou legislativou a nofrnamr.

Měřítko 1:300 není příliš obvyklé. Typy a tloušťky čar neodpovidaji legislativě a normám.

3) Výkresy jsou označeny jako C... Podle platné legislativy jsou výkresy (kromě situace)

v části D, projektové dokumentace.

4) Ve výkresech zrákladů chybí legendy materiálů. Další nedostatky jlžby|y zmíněny výše

v bodech viii) a x).

5) Hydroizolace a parozábrana ve střešním plášti jsou zakresleny pouze ve výkresech

detailů. Měly by být zakresleny i v Íezech.

6) Ve výkresech detailů nejsou dostatečně popsány všechny prvky a materiály. Například

okapový chodník v detailu na výkrese C1.504 nebo náběhové klínky či zdivo atiky

v detailu Cl.505.

7) Není jasný účel výkresů střešní konstrukce (Cz.|04.A a C2.l04.B). Ve výkrese

CZ1\4.A chybí Íezy, kóty a popisy - obsahuje pouze půdorys zachyaljici tltat

železobetonové konstrukce. Výkres C2,I04.B obsahuje i kóty a di|čí sklopený řez

konstrukcí. Není ale zachyceno například řešení atik nebo prostupů.

Hodnocení

Předložená práce svým zptacovánim odpovídá zaďáni. Rozsah práce je nadpruměrný,

nicméně její hodnotu zbytečně snižuje kvalita a podrobnost zpracováni.

Student touto prací prokánal velmi dobrou úroveň znalostí v oboru pozemního stavitelství,

které získal studiem a schopnost jejich aplikace na konkrétní situaci. Jeho práci hodnotím:
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