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Uvod:

P edmětem diplomové prárce je projekt novostavby bytového domu s provozovnou ve

Valašském Meziíč:í. Zadénim specifikované části projektové dokumentace jsou zpracovány

v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. 49912006 sb.

Architektonické, urbanistické a dispoziční ešení

Stavba je členěna do dvou základníchhmot propojenych společnym ocelovym schodištěm.

Architektonické ešení je nenapadné, stavba svym vyrazem zapaďá do okolí. Dispoziční

ešení odpovídá vytěenému cíli a stavbamtže po provozní strrínce slouŽit navrženému ričelu.

V situačním qikrese není dostatečně vyŤešeno doprarmí napojení objektu. Nejsou ešeny

rozhledové vzdálenosti.

Konstrukční ešení

Stavba je navržena jako monoliticky že|ezobetonovy skelet s vypl oq m zdivem a

kontaktním zateplenim. Stropní konstrukce tvo í monolitické, kŤížem vyztužené desky.

Sloupy jsou zaIoženy na betonoqch patkách. Projekt neobsahuje statické posouzení a

dimenzoviíní konstrukcí, a|e navržené prvky se jeví jako reálné. Podrobn; návrh by mohl

lkánatnutnostpoužitípiiznanychpruvlak namístonawženychskryt ch.

Stavebně_technické ešení

Po stavební stránce jsou konstrukce navrženy s použitím současnych materiálri a

technologií s ohledem na aktuální požadavky stavební fyzíky. Z hlediska tepelné techniky a



akustiky stavebních konstrukcí lze pochybovat o skladbě konstrukcí mezi podlažími. Řešené
detaily jsou v principu rcalizovateIné.

Kvalita návrhu obálkoqých konstrukcí je ptokázrána příslušným tepelně-technickým
qýpočtem. Skladby konstrukcí jsou realizovatelné a funkční. Jediná výhraďa se vztahuje ke
skladbě střešního pláště, kde by bylo třeba užít kvalitnéjší parozabranu-jiný pás nebo dvě
vrstvy. Bilance vlhkosti v konstrukci je na hranici přijatelného.

Technika prostředí staveb

ZaÍízení techniky prostředí staveb je řešeno porlze ideově. Projekt předkládá reálný
koncept vytápění a větrání stavby. Také zdtavotně-technické instalace jsou i přes drobné
komplikace rcalizovatelné. V projektové dokumentaci je ďespoň rámcově řešena ochrana
stavby před účinky blesku.

Hodnocení

Projekt vykazuje drobné vady a nedostatky, které je dle mého nánoru nutno přisoudit malé
profesní zkušenosti diplomanta a pravděpodobně i nedostatku konzultací s vedoucím nebo
dalšími specialisty.

Jakuž bylo uvedeno, situaění výkres nemá všechny náležitosti technické situace.
Y zékladechje svislý řez veden přes sloupy,je chybně zakresleno napojení sloupu
na patku a podkladní beton, chybí zakreslení instalačního kanálu sklopeným řezem.
V prodejně by bylo vhodné dořešení výloh pro výstavní expozici (podium, vnitřní
zasklení vitríny apod).
Ve výkresech chybí některé popisy aodkazy (např. předstěna, druh SDK příček,
konstrukce instalačních šachet, revizní dvířka šachet apod.)
Ve výkresech a skladbách se vyskytují drobné nepřesnosti.
V detailech by byl vhodný pečlivější a úplnější popis.
Zámečnické konstrukce vyžadýi konzultaci konstruktéra. Některé dimenze
použitých prvků a výrobků jsou pro daný účel zcela nedostačující. Výpis
zrímečnických konstrukcí není úplný.

Práce je zpracována na vysoké grafické a formální urovni a jednoznačně dokládá
schopnost diplomanta samostatně řešit ukoly projektanta pozemních staveb. Výše uvedené
nedostatky nejsou zásadního charakteru a v celkovém hodnocení se výrazně nepromítají.
Diplomant se v oboru orientuje, má reálné představy o technických a materiálových
možnostech a jistě nalezne bez větších problémů uplatrrění v profesní praxi.

otázl<y a náměty k obhajobě:
o Jaké jsou další (alternativní) možnosti konstrukčního řešení tohoto objektu?
o Jaké jsou reálné hodnoty součinitele prostupu tepla dřevěných oken ve vztahu

k použitému riímu a zasklení?
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