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obecně:
Rozdělení projektu na stavební objekťy.
V projektu není jasně stanovený rozsah, čeho všeho se !iká. Zkoordinační situace a situace
vztahtlvyplývá, Že součástí projektuje i oplocení, sadové úpravy (poŽadavky na výsadbujsou
uvedeny v pozniímce), vyznačeno je i vybavení dětského hřiště. Uvedené objekty ale nejsou
v projekru dále řešeny. Tyto objekty by měly bý součástí stavebního povolení a případně
zadání pro rea|izaci stavby. V projektrr by tedy mělo bý jasně uvedeno, že so části se
nezpracovávají (nejsou součástí práce), případně že na ně bude zpracoviín samostatný projekt,
ktery není součástí této práce.

V projektu jsou opakovaně uváděny v popisech konkrétní dodavatelé výrobků a materiálů
(zdivo, revízni šachty, okna' dveře atd). Definovány mají bý výhradně stavebně - technické
parametry. Výrobce nebo ýrobek má bý uvádět pouze jako např. Porotherm, nebo
referenční typ.

objekt So 02 - parkovací místa
Není k němu podrobnější PD - porlze koordinační situace.
Ze zadání diplomové ptáce není ďejmé, zda mělo bý podrobněji zpracováno. Pokud ano, tak
by měli součástí projektu řezy parkovištěm, skladby, provedení detailu obrubníku, vyřešení
vyspádovaní, odvodnění a posouzení moŽnosti a podmínky provedení (oRL) připojení a
vlastní napojení na dešťovou kanalizaci.
Dále posouzení a návrh sjezdu a parkoviíní (nájezdové úhly, dimenze parkovacích míst
vzhledem k provozu objektu, velikost parkovacích vzhledem k předpokládan1ým typům
vozidel)

Vlastní diplomová práce.
A.Pruvodní zpráv a, B. S ouhrnná technická zptáv a

- průzkumy
- radon - konstatováno Že byl měřen, nejsou ale uvedeny hodnoty měření. Dle
naměřených hodnot byl měl byt početně doložen návrh protiradonové izolace a
pr okénáno, že nawžená izolace r,yhoví

- hydrogeologický pruzkum - není proveden. V projektu tohoto rozsahu by měl byt
proveden (nebo minimálně konstatováno jaké geologické podmínky pro za|ožettí
se předpok|ádaJí ) Na základě hydrogeologického pruzkumy by měl bý proveden
návrh zal'ožetí obj ektu.

- napojeníkana|izace na stávajícíŤád - mělo byt minimálně konstatováno a ověřeno
jaká je hloubka uložení veřejné kana|izace a Že napojení je možné.



-větrání - pokud je v projektu zřizována vzduchotechnika, měl

odvětrání přípravny jídel, WC' umývárny a sprch.

- nejsou ,llzáa.''y poŽadavky na vlastnosti povrchových úprav

vjeánotliqích provozech a poŽadavky na provedení označení

bezpečnost ri značeni dalších konstrukcí).

bý proveden i návrh

podlah (protiskluznost)
hran schodů (případně

Požárně _ bezpečnostní řešení
- požarní dveře - nevhodné značené, vpoŽárně-bezpečnostním řešení označeny jako 1'

v projektu (stavební část) má číslo 1 úplně jiný prvek' . -

-,,o1,.i"i - pokud jde pres požámíúseky mě1y by b;it osazeny požárníklapky a uvedeno v PBR

- v poŽámim zprávěresp.ýkresu by mělo bývyznačeno i vybavení dveří - parrikový zámek,

saÁozavirač, koordinátor' 
-napoj.oí 

,'u EeŠ (u výpisu prvků je zč,ásti popsano). Podrobné

řešení E,PS by mělo vzniknouinazélÚadě koordinace se specializací elektroinstalace

- v půdorysu nejsou uvedeny místa s označením úniku (tabulky, nouzové světlo) - E,XIT

. pázua"iuy ná vlastnosti podlahovin v jednotlivych provozech (hořlavost)

Stavebně - fyziká|ní posouzení
- vzhledem k tomu že^ze zprávy vypl;ývá že majíb1t provedeny podhledy měl by b:it součástí

projektové dokumentace i^samostatý ýkres podhledů, s-uvedením typu podhledu, případně

měto b:it uvedeno v legendě místnosti ve v,ýkresu půdorysu (např.Umyvárna plný SDK

podhled, voděodolný atd.)

- víceúčeloý sál 1l,'ú"d"* kpředpokladu že zde bude nutno navrhnout odpovídající

osvětleď, případně další technologie, by bylo vhodnější zvolit jednoduší provedení podhledu

(stejná typ po celém sále)
- rĚp"r"j tlchnické posáuzení detailů - chybí tepelně technické posouzení detailu atiky, a

zak;ádoý pás-podlaira na zemlně- stěna. Znávrhu tepelných izo|ací je ale patrné že by

nemělo bý poddim enzov ané.

Koordinační situace
. v legendě tečkovaná čára uvedena jako vrstevnice - zřejmě se ale jedná o vytyčovací čáry

- měň by bý uvedeno Že před ,upóÓ"tí^prací je nutno vyzvat správce sítí k jejich výyčení,

dáIe žepii triz"oi síti je ,,,,t,,o respektovatnormové požadavky - případně požadavky přímo

uvést v projektu
- oplocení" probíhá přes vjezd pro zaměstnance. Měla zde bý zakreslena brána nebo

přerušeno opiocení. Ěokud-mělď b;it oplocení součástí projektu, měl bý popsán typ a

provedení oplocení, za\ožení, zák|ady a provedení případných bran.

Zák|ady
- standartně se provádí položení zemt:Ícípásky' ve r1fkrese není neuvedeno

Půdorys lNP
je zde zakreslena zďvlhací bezbariérová plošina. Dle výkresu je umístěna u

gabionové stěny. Vzhledem k tomu že jinde s ní není uvažoviíno (není

požaďována; , jóana se pravděpodobně jen o možnost jejího zŤízení (následně by

tylo nutno áopiojektovatzžklaďy, elektroinsta\ace,přístupový chodník atd.)

- z hlediska proiozu by bylo vhodné nawhnout u vstupů do budovy čistící zóny

Výpisy prvků:
-*j'o" irovedeny kompletně pro celý projekt (d\e zaďání rozsah určuje vedoucí diplomové

práce)
] 
'.j.o.. 

uvedeny ža\uzie, případně jejich ovládaní (pokud by byly elektrické mají dopady a

požadavky na profesi elektroinstalace)



-výplně otvorů nejsou uvedeny poŽadavky na bezpečnost skei a případné poŽadavky na

bezpečnostní značení

Zž:meč'nické ko nstrukc e

-Hromosvoa-ouuytrejesoučástíspecializaceelektroinstalací(návrhhromosvodumusí
b1t proveden dle poŽadavků normy)

- povrchove ripravy] mělo by b1.t uvedeno napÍ.žárový pozink, tlouštka (mikrony)

. zábradlíTerasa 2NP - mělo by ,a" iy.,'"á"'o Že součástí dílenské dokumentace bude i

statický posudek

Celkovějeprácezpracovánanadobréúrovni,spodrobnýmdořešenímzásaďníchdetailůa
zpracovátim stavetně fyzikáIntch posudků (akustika, tepelná technika). Některé výše

popsané nedostatý diplomové p.aó"l'o,' zivůněJšího charakteru, ale v rámci reaIizace

stavby řešitelné.
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