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Bakalářská práce řeší návrh polyfunkčního domu v proluce na ulici Milady Horákové
v Brně. Jedná se o podsklepený objekt s celkem J nadzemními podlažími. V suterénu je
navržena kavárna, spodní podlažijsou řešeny jako komerční či kancelářské prostory a 3NP až
7NP je určeno pro býy. Parkování je řešeno ve vnitrobloku nebo na veřejně přístupných
parkovištích v okolí'
Práce je členěna do těchto základních sloŽek:
A' Dokladová část; B. Konstrukční studie; C. Stavební část projektové dokumentace
k provedení stavby; D. Architektonický detail.

1. Konstrukční studie
V rámci této části byla řešena zejména dispozice a hlavní konstrukční schéma objektu.
Studentka zvoltIa kombinaci skeletového rámového nosného systému se suterénními
ŽeIezobetonovými stěnami' Zajimavým prvkem dispozice je návrh zaoblených konstrukcí
vnitřních stěn i vnitřního schodiště. Nicméně z hlediska dispozičního členění mám k projektu
jisté výhrady, např. pro uvedených 60 návštěvníků kavárny je poddimenzované hygienické
zézemí, není zřejmé zabezpečení přístupu do kavárny (otevřený prostor se schodištěm),
některé prostory WC a předsíněk v objektu jsou zřejmě prostorově malé. Konstrukčně je
v práci také pár nedostatků. K obhajobě bakalářské práce vznáším tyto dotazy:
- vysvětlete návrh zimních zallrad - znemožňují přímé osvětlení i větróní obytných místností!
- kombinujete obdélníkové a kruhové sloupy, není zřejmé, zda jsou tyto prýky nad sebou -
objasněte svůj návrh;
- v jednotlivých podlažích uvádíte rozdílné světlé a konstrukční výšlql (řez, zpróva) -
vysvětlete proč jsou tyto vzdálenosti rozdílné a jak je definována konstrukční výška.

2. Stavební část
V této části projektu byla zpracována část projektové dokumentace pro provedení stavby'
Dokumentace je nedostatečně prokótována, často není možné jasně stanovit umístění
jednotlivých konstrukcí či prvků. K zaoblení stěn sice studentka nachystala detailní výkres,
nicméně zde chybí zakótováni středů uvedených kružnic. S ohledem na názomost bych
doporučovala zakreslení průvlaků i v půdoryse fie možné zakreslit i hrany zakyté
podhledem). V rámci fasády je moŽno na\ézt tepelné mosty - např. ŽB sloupy v rámci jtžni
stěny 1NP. Jako zásadní vidím absenci výkresu konstrukce šikmé střechy.



Dotazy k obhajobě:
- skladbct stropu nacl 2NP (S13) -vysvěÍlete použiÍí kročejové, tepelné a protihlukové izolace.
Jaké požadavlry je nutno z hlediska stavební fyzilql u této konstrukce splnit?
- k čemu budou sloužit podhledy v bytech?
- objasněte konstrukční řešení šikmé střechy (např na náčrtku půdorysu krovu),'
- detail u pozednice není dosÍatečně podrobně popsťin - vysvětlete ukončení parozábrany,
kotvení střešního plóště a zda bude kotvena i pozednice a iak?

3. Architektonický detail
V rámci architektonického detailu řešila studentka podrobněji konstrukci fasády
s provětrávaným obkladem z desek Cor-ten a posuvnými okenicemi. PouŽití tohoto materiálu
i okenic dodává objektu moderní vzhled. Z hlediska architektonického nemám k tomuto
zásadní připomínky, konstrukčně je moŽno nalézt v zákresech pár nedostatků (např. není
zakreslena difuzně otevřená fólie, v detailech nejsou popsány všechny prvky. Dotaz
k obhajobě:
- k jakému prvku v místě parapetu okna či v nadpraží bude přišroubovón nosný profil okenic?
Nosný prvek okenic popisujete jako profil 300/B00mm - tyto rozměry neodpovídají zalrreslení.

PředloŽená bakalářská práceje z hlediska architektonického na dobré úrovni' jsou zde
zajimavé prvky v podobě řešení fasády či zaoblených tvarů vnitřních konstrukcí' Z hlediska
dispozičního' konstrukčního nebo z hlediska propracovanost výkresové dokumentace jsou zde
ale jisté chyby, které zřejmě vyplývají z nedostatku času věnovaného projektu nebo
z nesoustředěnosti. Zprávy i výkresy by bylo jistě moŽné zpracovat podrobněii.
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