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Rekonstrukce obj ektu bazénuZŠ Pastviny

1.ffi"movápráceřešístavebníčástprováděcíhoprojekturekonstrukce

objektu bazénu Zš pastviny v Bnrě-Komíně vychazející z arcbitektonické studie této

rekonstrukce samostatně vypracované diplomantkou. studentka řešila stávající objekt

z hlediska nevyholujícího dispozičního řešení zázemíbazénu,jako přístavbu vstupní části do

prostoru nad bazéne m a rozšiŤení kapacity školy o 3 učebny jako nástavbu nad navazujícím

objektem.

,
řŤřffir. 

" "r:čený pro škoiství. V 1.np je řešen prostor bazénu a jeho zázemí.ve

2.np jsou řešeny ,re"urry. Technické zázemí objektu s bazónovou technologií je řešeno

^^ _^^-,1i-rňlrii

ffirťffir"*u"". Všechny provozy jsou samostatně přístupné avzé4emně se neovlivňují,

Architektonické řešení přístavby a násiavby je zdaŤllé. DisPoziČní řeŠení nově řeŠených

prostorje funkční, ,"rp"k*;" požadavky bezbariérového řešení veřejně přístupných provozů,

kéa

3. stavebně konstrukční ře

Nos"a konstrukce přístavby je navržena jako

tvarovek. Nástavba je řešena jako ocelová konstrukce

stěnorý systém z pórobetonových

s obvodovým zdivem se zateplením,

střechou výškově navazqící na

použity moderrť materiály a

posouzení konstrukcí, požámé

Přístavba i nástavba jsou ukončeny plochou jednoplášťovou

v/šku stávajícího objektu, V konstrukčním řešení byly

technologie užív ané dnes pro výstavbu oběanských obj ektů,

Souěástí prováděcího projektu je také tepelně technické

bezpečnostního řešení.

4. Hodnocení formální a grafické úpraw práce

Grafickáčástdiplomovépráceou,ut,.,3.všechnyčástiarchitektonickéhoastavebně
technického řešení projektu pro provádění stavby vzadaném rozsahu, je na dobré úrovni,

respektuje platné ČSN.

po prostudování celé dokumentace je možné upozornit na tyto nejasnosti a nepřesnosti:

1. v 1.np přístavby ve vstupním zádveřídoporučuji řešit čistící zóny ve větší ploše např,

formou čistících koberců,

2. proč je řešena betonová deska naďtrapézovým piechem ve skladbě stropu nástavby?

3. Detaily jsou kresleny v nevhodném měřítku,



Diplomová práce je zpracov éÍra vrozsahu a kvalitě, jež odpovídají požadavkům na její

zaďánía ve stanoveném rozsahu při dodržení stávajících norem pro navrhování občarrských

budov. Diplomová práce je na dobré úrovni,
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