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Diplomová práce řeší novostavbu samostatn
Žďáru nad Sázavou a obsahem je projektová dokumentace pro stavební povolení, vypracovaná 
podle požadavků zadání a respektující platnou legislativu. Podkladem pro proj
dokumentaci je návrh dispozičního 
vhodného nosného systému a konstruk
prvků, výpočtů statických a stavebn
výkresových a výpočtových přílohách DP. 
určené k bydlení a polyfunkční d
pozemek v blízkosti místní komunikace 
napojení komunikační. Objekt p
nepodsklepený, s pultovými střechami. 
komunikaci, další vstupy jsou 
doplněného zahradními úpravami.
a komunikačních prostor kancelá
Kapacita domu je 6 bytových jednotek velikosti 3+KK a 
je bezbariérový, ve vstupní hale je umíst
vstupní hala ke kancelářím a chodba k
Průjezd z ulice umožňuje příjezd do nádvo
a 3. NP obsahuje 3 byty velikosti 3+KK, 
Venkovní úpravy zahrnují úpravy 
Plocha pozemku je 1 738,21 m
11 634 m3, výška domu v nejvyšším bod
okny, vstupy a balkony.  
Konstrukční systém budovy je st
Nadzemní obvodové i vnitřní nosné st

Porotherm 44 T tl. 450 mm. Vodorovné nosné stropní konstrukce
místně ŽB průvlaky, překlady systémové 
Porotherm 25 AKU a Porotherm 11,5 CB
zalomené schodiště je ŽB monolitick
betonová. Střecha je pultová na d
s krytinou plechovou, částečně 
Odvodnění žlaby a vnějšími svody. 
polystyrenu EPS Greywall. Další
Ve spodní stavbě jsou použity HI z
střešních skladbách. V podlahách a st
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eší novostavbu samostatně stojícího polyfunkčního domu v
sahem je projektová dokumentace pro stavební povolení, vypracovaná 

 zadání a respektující platnou legislativu. Podkladem pro proj
dokumentaci je návrh dispozičního řešení objektu i jeho umístění do okolní zástavby, volba 
vhodného nosného systému a konstrukční soustavy vč. dílčích výpočtů vybraných konstruk

 statických a stavebně fyzikálních. Obsaženy jsou v samostatných textových, 
řílohách DP. Lokalita ke stavbě se nachází v SZ 
ční dům svým řešením lokalitu může vhodn

blízkosti místní komunikace umožňuje napojení na stávající inženýrskou infrastrukturu i 
bjekt půdorysného tvaru L respektuje uliční frontu

řechami. Příjezd i hlavní vstup orientuje návrh
vstupy jsou orientovány k J z prostoru nádvoří, určené

ného zahradními úpravami. Dispozičně je objekt řešený tak, že v 1.NP jsou krom
ních prostor kanceláře se zázemím a domovní vybavenost k

a domu je 6 bytových jednotek velikosti 3+KK a 4 kanceláře. Hlavní vstup do domu z
ve vstupní hale je umístěno schodiště k vyšším podlažím

ím a chodba k technickému zázemí a domovní 
íjezd do nádvoří a vstupy k domovnímu příslušenství a kancelá

velikosti 3+KK, součástí každého bytu je balkon situovaný do nádvo
y zahrnují úpravy nádvoří pro parkovací stání, úpravy zahradní,

m2, celková zastavěná plocha je 462,91 m2

nejvyšším bodě 11 m. Vnější vzhled domu je jednoduchý, 

ém budovy je stěnový kombinovaný, založený na pásových základech z
ní nosné stěny jsou z keramických cihel Porotherm 

Vodorovné nosné stropní konstrukce jsou ŽB monolitické desky, 
systémové keramické. Dělící příčky jsou př

rotherm 11,5 CB a použity jsou systémové  malty pro p
ŽB monolitické s nadbetonovanými stupni, venkovní rampa vyztužená 

pultová na dřevěné nosné konstrukci, z větší části ji tvoř
 krokve na dřevěných vaznicích s krytinou z

mi svody. Obvodové stěny jsou zatepleny deskami 
Další tepelné izolace jsou navrženy v konstrukcích 

jsou použity HI z modifikovaných asfaltových pásů, vodotě
podlahách a stěnách místností s mokrým provozem jsou hydroizola
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pro NSP SI, GK, ME 
 
 

práce 

ního domu v okrajové části  
sahem je projektová dokumentace pro stavební povolení, vypracovaná 

 zadání a respektující platnou legislativu. Podkladem pro projektovou 
ní do okolní zástavby, volba 

 vybraných konstrukčních 
samostatných textových, 

SZ části města dle ÚP 
vhodně doplnit. Rovinatý 

uje napojení na stávající inženýrskou infrastrukturu i 
ní frontu, je třípodlažní, 

uje návrh k V, tj. přilehlé místní 
čeného pro parkování a 

tak, že v 1.NP jsou kromě vstupních 
e se zázemím a domovní vybavenost k bytům  2. a 3. NP. 

Hlavní vstup do domu z ulice 
vyšším podlažím. Navazuje průchozí 

domovní vybavenosti k bytům. 
íslušenství a kancelářím.  2. 

balkon situovaný do nádvoří. 
zahradní, chodníky aj. 

2, obestavěný prostor 
jednoduchý, členění fasád 

založený na pásových základech z ŽB. 
keramických cihel Porotherm 44 Eko P8 a 

ŽB monolitické desky, 
ky jsou převážně keramické z 

a použity jsou systémové  malty pro přesné zdění. Vnitřní 
nadbetonovanými stupni, venkovní rampa vyztužená 

ji tvoří příhradové vazníky 
krytinou z betonových tašek. 

ny jsou zatepleny deskami z expandovaného 
konstrukcích střechy a podlah.  

, vodotěsné izolace jsou ve 
mokrým provozem jsou hydroizolační 
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stěrky. Okna i dveře ve vnějších stěnách jsou z plastových profilů, vnitřní dveře jsou dřevěné. 
Vnější povrch budovy tvoří silikátová probarvená omítka. Barevnost budovy je navržena 
v kombinaci bílých, modrých a šedých odstínů, ocelové doplňky a prvky klempířské jsou šedé. 
Vnitřní povrchy stěn jsou opatřeny štukovými omítkami, interiérovými nátěry a ve vybraných 

místnostech jsou keramické obklady stěn. Navrženy jsou také sádrokartonové podhledy.  
Podlahové krytiny jsou zřejmé z legend, převažují keramické dlažby, dřevěné podlahy, marmoleum 
- podle účelu využití místností. Klempířské výrobky u vnějších konstrukcí jsou z poplastovaných 

plechů, vnější zámečnické výrobky –z pozinkované oceli, vnitřní opatřené nátěry. Řemeslnické 

výrobky jsou součástí výpisů řemeslnických prací. Popsány jsou vnitřní instalace ZTI a elektro, 
rovněž napojení na technickou infrastrukturu - venkovní přípojky a úpravy terénu. Popsány jsou 
požadavky z  hlediska provádění stavby, organizace výstavby, bezpečnosti práce, energetické 
náročnosti apod. Respektováno je požárně bezpečnostní řešení, 1.NP budovy je přístupné 
bezbarierově. Detailněji je materiálové složení obsaženo ve výkresech a textových přílohách DP.  
 
Doloženy jsou samostatné přílohy: 
Zadání vč. průvodní a technické zprávy.  
D.1.0. Přípravné a pomocné materiály – obsahem je studie dispozičního řešení jednotlivých      
           podlaží, samostatné výpočty základů, schodiště a parkovacích stání. 
C.       Situační výkresy – výřez z katastrální mapy, širší okolí a koordinační situace.  
D.1.1. AS řešení – obsahuje půdorysy všech podlaží a střechy, řezy, pohledy, některé detaily a                
           částečné výpisy řemeslnických výrobků. 
D.1.2. Stavebně technické řešení obsahuje výkresy základů, skladby stropů a půdorys krovu. 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení –TZ,výkresová část a příloha s výpočty. 
D.1.4. Stavební fyzika – TZ a samostatné přílohy posouzení skladeb konstrukcí a vybraných 
           detailů z hlediska požadavků tepelných, akustických a světelných a jejich shod 
           s požadavky příslušných norem a předpisů vč. energetického štítku budovy. 
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1. Odborná úroveň práce ☐ �  ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐       ☐ �  ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ �  ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ �  ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ �  ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Ad. 1 Z hlediska odbornosti má předložená diplomová práce dobrou úroveň. 
Ad. 2 Použité metody a postupy odpovídají standartním postupům při projektování a lze  
         předpokládat, že budou v praxi dále rozvíjeny. 
Ad. 3 Odborná literatura je využita odpovídajícím způsobem. 
Ad. 4 Grafické zpracování výkresů, jazyková úprava textových částí a formální úpravy DP  
          vyhovují požadavkům zadání DP. 
Ad. 5 Požadavky zadání diplomové práce jsou splněny. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené DP mám tyto hlavní připomínky a dotazy: 

Architektonické řešení dispozice domu mohlo být podstatně lepší. Kancelářský provoz nemusí mít 

žádnou vazbu na provoz bytů vč. domovního zázemí, k provozní vazbě v části kuchyňky a 

hygienických místností by orgán hygieny měl určitě připomínky. Navržené byty jsou plošně velké, 

ale jejich dispoziční řešení se mi nelíbí a připomínky by měli i případní zájemci o bydlení.    

V 1.NP není přirozené větrání WC žen, tam kde je lze bez problémů využít, má být zřízeno. 

Ve zprávě je ohledně vytápění zmíněno teplovodní z centrálního zdroje, přitom jsou v 1.NP a u 2 

bytů ve 2. a 3. NP technické místnosti pro kotel ÚT, jak je to vlastně zamýšleno?  

To, co legenda nazývá lodžiemi, jsou konstrukčně balkony. 

Výkresy stavebně konstrukční části jsou v měřítku 1:100, což dokumentaci pro stavební povolení 

vyhovuje, ale také velmi zjednodušuje. V kresbě jsou nedotažené kótovací čáry, místně přepisy u 

kót, odkazů a textů, malé rozdíly v tl. čar.  V měř. 1:50 by musely být výkresy podrobnější. 

U výpočtů schodiště a základů nejsou schémata. 

Z půdorysů není poznat, jak je umožněný přístup na střechu. V textech zmínka je, pak cosi 

v pohledech. Přístup alespoň orientační má být i do prostoru konstrukce střechy. 

Jaký je smysl použití rozdílných druhů krytiny na střechách s malým spádem?  

Jak bude vypadat detail mezi střechou plechovou a taškovou, nechybí tam něco? 

To, co je popisováno jako základová deska je vyztužený podkladní beton.  

Proč je zateplená vnitřní část krajní stěny v průjezdu? 

Měl by být příčný řez průjezdem, aby bylo zřejmé izolování jeho stropu - podlahy části bytu 2.NP.  
     

Závěr: 

Diplomová práce je vypracována v požadovaném obsahu a rozsahu, grafická  úprava vyhovující a 

zejména textové části jsou obsažné a mají velice dobrou úroveň. Výkresy jsou zpracovány celkem 

přehledně, technicky dobře a jsou vzhledem k měřítku i čitelné. Obsahují velké množství textových 

poznámek. Práce obsahuje všechny přílohy dle zadání a o orientaci v oboru svědčí. 

Dispoziční řešení vyžaduje alespoň dílčí úpravy a propracování v dalším stupni projektové 

dokumentace a zohlednění výsledků korekcí plynoucích z  detailního rozpracování profesních 

částí. Konstrukční řešení využívá materiálů a výrobků, které při správném provedení prací mohou 

být zárukou dobré funkce stavby a využití projektové dokumentace je reálné možné.  
 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  16. ledna 2020  Podpis oponenta práce ………………………………… 


