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Hodnocení návrhu provozně dispozičního řešení:
Dokumentace stavební části prováděcího projektu motelu lrycházela z arc,hitektonické

sfudie samostatně zptacavané diplomantkou. Sfudentka řešila objekt jako samostatně stojící
na rovinném pozemku v k.ú. Modřice, okr. Brno-město. Studentka řešila objek1 jako tři
samostatně stojící budor.y - ptovozní budovu s restaurací a dvě ubytovací části. Hlavní objekt
je dvoupodlažíi, částečně podsklepený, ubytovací objekty jsou jednopodlažní ukončené
plochými zelenými střechami.

Dispoziční řešeru je zdařilé, funkční, parkovlání je nawženo v dostatečném počtu na
pozemku investora. Celý provoz je řešen jako bezbariérový.

Hodnocení návrhu konstrukčního řešení:
V konstrukčním řešení byly použity modemí materiá7y a technologie užívané dnes pro

výstavbu komerčních objektu. Je zpracováno včetně tepelně technického posouzení
konstrukcí, požámé bezpečnostního řešení, prezentované detaily jsou na dobré a srozumitelné
úrovni.

Hodnocení formální a grafické úpravy práce:
Grafická aforunáIní úroveň práceje na dobré úrovni, respektuje platné ČSN. Předložená

dokumentace je přehledná, Rozsah práce je velký, není však nutné typově stejné ubytovací
jednotky ve výkresech opakovat.

Hodnocení originality řešení a uplatnění tvůrčího přístupu k řešení zadaného úkolu:
Zaďané téma je dobře zvládnllté, už od architektonické studie objektu je patrná snaha o

v}tvoření zajímavého hmotového a provozního řešení celého objektu.

Chyby a nepřesnosti, jichž se studentka dopustila v jednotlivých částech práce:

1. Výkres základů + 1.pp - přizdívka suterénního zdiva mábý uložena na základoých
pasech. Zďivo zvápenopískových cihel ti, 150 mm nepřenese zeínní tlak. Není
uvedena předpokládaná únosnost zeminy.

2. Výkres l.np - obvodové zdivo zvápenopískových cihel tl. 150 mma některé pilíře
v dispozici 1.np jsou poddimenzované

3. Ubýovací jednot§ - proč jsou stropy řešeny jako kombinace železobetonu a dřeva?
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