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A. Architektonická část
Bakalářská práce vychází z architektonické studie Vypracované studentkou v ateliérové
tvorbě v 2.ročníku studia. Návrh nízkopodlaŽního bytového domu v lokalitě Brno _ Sadová je
součástí komplexu tří domů s 11 nadstandardními byty, některé mezonetového typu.
Urbanistické řešení vychází z principu uspořádánístaveb formou hnízda.
Uváděný bytový nadstandard se však projevuje i ve velikosti schodišt'ového prostoru a
výtahové šachty' coŽ je spíše řešením méně ekonomickým. Dispoziční a provozní řešení je
odpovídající Úrovně, výchozí studii rozpracovala v rámci BP ve stavební projekt bez
zásadních dispozičních i výrazových změn.
Vprůběhu studia studentka dosahovala velmi dobrýchaž výborných výsledků, coŽ se týká i

ateliérové tvorby. Ke zpracování bakalářské práce přistupovala odpovědně a svědomítě.

B. Konstrukční část
Bc. Tereza Spurná navrhla komplex tří bytových domů. Jeden dům tohoto komplexu
dopracovala podrobně včetně konstrukčních detailů. Tento dům je navžen jako zděná
stavba založená na základových pasech z prostého betonu, po obvodu stavby obloŽených
tepelně izolačními deskami Perimetr. Svislé nosné konstrukce tvoří zděné stěny z tvárnic
Porotherm, v suterénní části jsou provedeny stěny z betonových tvárnic Prefa BTB. Stropní
konstrukce je železobetonová monolitická, také schodišt'ová deska je Železobetonová
s dodatečně nadbetonovanými schodišt'ovými stupni. Nad dvoupodlaŽní i třípodlaŽní částí
objektu jsou navrŽeny ploché střechy s vegetačním souvrstvím. Veškerá okna v obvodových
stěnách jsou navrŽena s plast-hliníkovými rámy a s izolačními dvojskly. Skladby jednotlivých
konstrukcí jsou v projektu podrobně popsány, jsou také uvedeny poŽadavky na vnitřní i
venkovní povrchové úpravy, tepelné izolace a hydroizolace' Byla zpracovány detaily u atiky a
střešní vpusti navrhované ploché střechy, dále detail řešení soklu v nepodsklepené části
budovy a detail ukončení lodŽie s napojením zábradlí'
Studentka projevovala velký zájem o řešený projekt, coŽ se promítalo do častých konzultací,
na které byla vŽdy náleŽitě odborně připravená. Projekt je proveden na dobré technické
úrovni i vhodném grafickém zpracování.
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