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l,. Základní údaie
předložená diplomová práce řeší stavební část prováděcího projektu novostavby

objektu Knihovny pro město Nymburk vycbáuející z architektonické studie tohoto objektu

samostatně vypracované dipiomantem. Student řeši1 objekt jako výstavbu v proiuce ve

vnitřním městě. Navržený objekt je čtyřpodl ažní, částeěně podsklepený. Objekt je ukonČený

ploch;imi jednoplášťovými střechami ve dvou urovních,

,,

jako knihovna s patfičným zénemím, V l,np

objektu je kromě prostor knihovny a administrativního zéuemí celého pfovozu řešen provoz
1nn ic

;i*r:J;;;; a přednáškový sál. Z.np je věnováno prostorám knihovnY, ve 3.nP je

řešena galerie. tectrnicke zévemí objektu je řešeno v částečném suterénu, Všechny provozy
,_l ^1-iolrtrr ie

;ffi'rffi§;"irirtoprre a vzž4emně sl ,,"o,,rlivňují. Architektonické řeŠení objektu je
y- l^_-l,-, L^-L-*iÁ*nrráhn řešen-í

ffi,ůHr;;;rJřešení objektu je funkční, respektuje požadavkY bezbariérového řeŠení

veřej ně přístupných provozú,

3. stavebně konstrukční řešení

objekt je založ"n na zák|adoqich pasech, částečný suterén na pilotách, Nosná

konstrukce objektu je navržena jako ,tcroroý systém z keramických tvarovek, stropy jsou

řešeny jako železo-betanové monolitické. v konstrukčním řešení byly použlty modemí

materiályatechnologíelŽívanédnesprovýstavbuobčanskýchobjektů.
Součástí prováděcího projektu je také tepelně technické posouzení konstrukcí, požérně

bezpečnostního řešení, prezentované detaily jsou pečlivě zpracované, student také v támci

specializace Betonové u ,oo.re konstrukce provedl návrh a posouzení žb trámového stropu,

elffi""rové práce obsatru[e vsechny části architektonického a stavebně

technického řešení projektu pro provádění stavby v zadanémrozsahu, je přehledná, respektuje

platné ČSN.

po prostudování celé dokumentace je možné upozornit pouze na tyto nedostatky :

i. ziklady_nevhodný způsob založení. kombinace plošného a hlubinného za\ožení ie vžda

problemati cká. každý způsob má svá specifika a limitní parametry, proč byla tato

kombinace navržena?

2. Nad hydroizolací suterénu by měla byt nosná žb deska z důvodů eliminace

hydro statického tlaku,

3.obvodovézdivovsuterénunepřenesezemtútlaky.

4.



4.

5.

Vsuterénubyvtechnickémístnostiastrojovněvzduchotechnikyměiyblitřešenyvpusti.
V 1.np u vstupu do objekru doporučuji řešit čistící zóny,

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5

V Bmě dne 23. |.2017

Diplomová práce je zpracována vrozsahu a kvalitě, jež odpovídaJi požadavkům na její

zadánía ve stanoveném rozsahu při dodržení stávajících norem pro navrhování oběanských a

obytných budov. v předložené práci nebyly shledany zésadnistavební ani konstrukční chyby,

Diplomová práce je na dobré urovni,
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