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Bakalářská práce je řeší návrh bytového domu v lokalitě Brno- Sadová. Jedná se o
podsklepený objekt s celkem 3 nadzemními podlaŽími. V suterénu jsou navrŽeny garáže a
zázemí, v lNP je navržen jeden komerční prostor a zbylé části objektu obsahují bytové
jednotky. 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.
Student zvolil kombinací nosného systému Velox v kombinaci s příčkami Ytong. Dispoziční
návrh hodnotím jako velmi zdaŤllý, býy jsou dostatečně prosluněné, prostorné a dobře
využitelné. V suterénu je možtá zbytečně velká plocha věnována komunikacím. K obhajobě
bakalářské práce vznáším tyto dotazy:
- z čeho jsou provedeny příčlql tl. ] 00mm? Splňuje toto řešení akustické požadavlql?
- proč jste zvolil kombinaci systému Velox a příček Ytong? Není možné pro příčtcy použít
systémové řešení firmy Velox?
- pohledy - zakreslení otvorových výplní neodpovídťi půdorysu ???

2. Stavební část
V této části projektu byla zpracována část projektové dokumentace pro provedení stavby.
Dokumentace je podrobná, na výkresech je množství odkazů a doplňujících popisů, zprávy
jsou psány také v požadovaném rozsahu. Je zde moŽno nalít drobné nedostatky, např. u
spádovaných ploch nejsou správně použity výškové kóty, u kótování vnitřních dveří
s obložkovými zárubněmi chybí údaj o výšce otvoru ve stěně, nebo v Ťezechjsou nejasnosti
v zakreslení otvoru a příček' Dotazy k obhajobě:
- garáže - jak je řešeno vnitřní odvodnění garóží a vnější odvodnění dtažby? (kam je to
napojeno, chybí zakreslení v situaci)
- skladby podlah - vysvětlete použití destql oSB nad ŽB sfuopem Velox,.
- detaily _ není jasné, zda je fasáda řešena jako odvětrčivaná. Pokud ano, jak bude řešen
přívod a odvod vzduchu do mezery za obkladem?
- klempířské prvky - ve výpise chybí údaj o tt. použiých plechů, v detailech uvecJena tl. 1,5
mm - je toto vhodná tloušt'ka?



- skladba střechy _ proč je voleno nezvyklé umístění spádové vrstvy z lehkého betonu nad
tepelnou izolací? Zkuste popsat výhody a nevýhody tohoto řešení.

3. Architektonický detail
V rámci architektonického detailu řešil student konstrukci balkonu ve 3NP, včetně zábradlí a
bočního obkladu. Vzhledově je toto řešeno zajímavě, z hlediska konstrukčního však vidím
zásadní nedostatky v návrhu skladby a odvodnění balkonu. Dotaz k obhajobě:
- jakje řešena hydroizolace, spád a odvod dešťovýchvod zplochy balkónu?(viz. také skladba
balkonu v rámci části C. projektu)

PředloŽená bakalářská ptáceje z hlediska architektonického na kvalitní úrovni, jsou zde
zajímavé pryky v podobě řešení fasády, dispoziční řešení je také zdaŤIlé. Dokumentace
odpovídá z hlediska podrobnosti poŽadovanému rozsahu, nicméně drobné nedostatky
shledávám při řešení detailů a návrhu skladeb konstrukcí. Student jistě navazýícípraxí získá
podrobnější znalosti, kterými týo nedostatky eliminuje.
I přes drobné výtky, které nejsou zásadního charakteru, vzhledem kprokázaným znalostem
studenta a propracovanosti dokumentace hodnotím práci jako výbornou.
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