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Úkolem diplomantky Bc. Silvie Kupkové, bylo vypracovat realizační stavební projekt,
Domova pro seniory v extravilánu obce Drnovice, okres Blansko.

Podkladem pro Zpracování stavebního řešení byla seminární práce, ve které diplomantka
vytvořila svou novou architektonickou studii a seminář. K diplomové prácije přiloŽen výpis
nolem, potřebný pro Zplacování DP.

Zadaný úkol diplomantka splnila v celém rozsahu zadán| Pracovala samostatně a diplomovou
práci odevzdala v odpovídající kvalitě a v předepsaném termínu' Zpracovala podrobně
statické výpočty objektu a VypracovalaŤaďu atypických detailů.

Architektonické a technické řešení:
Rozsáhlý objekt navrhuje diplomantka o třech nadzemních podlaŽích s podsklepením, je
umístěný do mírně svažitého terénu. Zastřešení objektu je plochou jednoplášt'ovou střeclrou.
Suterénní podlaží apŤízemi slouží provozu objektu, v suterénu jsou léčebné provozy a
rehabilitace, 1NP prostory pro přípravu a servírování pokrmů a společenské provozy. V
dalších podlaŽích jsou umístěny jednotlivé obytné buňky s příslušenstvím.
Celý objekt je řešen bezbariérově a je doplněn dostatečným množstvím parkovacích míst.

Technické řešení
Stavba je navržena jako stěnový nosný systém, doplněný sloupy a průvlaky.
Zžkladové konstrukce jsou monolitické základové pásy s deskou z prostého betonu,
vyztuŽenouKARl sítí.
obvodové zdjvo suterénu je navrženo z BTB tvarovek t1. 400mm, zateplené je tepelnou
tzolací EPS Perimetr v tl. 120mm.
Nosné zdlvo nadzemníclr podlaŽí je z keramických tvarovek Heluz PLUS tl. 400mm,
zatepleno je fasádními izolačními deskami z mlneráIních vláken v tl. 120mm.
Stropní konstrukce je navržena z filigtánových desek tl. 60mm, celková tloušt'ka stropní
konstrukce 250mm.
Střecha j e plochá, j ednoplášťová s hydro izolaci s asfaltových frásů.
Schodiště jsou Železobetonová deskové s nášlapnou vrstvou z keramických dlaždic a
venkovní požárni schodiště je ocelové'
Bezbariérovost zaručuje také výtah arampy' odvod spalin zabezpečýe komínový systém
LINII6Ll6
Terasa má boční opěrné stěny ze štípaných tvarovek a přední stranu svahovanou i schodiště ze
svahových tvarovek' Terasaje zterasových prken a nosičů, uloŽených na zhutněný štěrk.

Řešený obj ekt j e doplněn podrobnými tepelně-technickými výpočty a poŽárnímřešením.

Všechny konstrukce jsou řešeny podrobně, diplomantka respektovala součastně doporučených
norem a předpisů. Technická, souhrnná a průvodní zptáva vystihují zptacovaný ob.jekt.



Diplomantka se orientuje ve studijních materiálech, ov|áďá zpracovat tepelně-technické'
akustické, požámí a jiné důležité posudky.

V rámci specialízace z BK (15%) řešila diplomantka posouzení a návrh dvouramenného
schodiště.

Graficky je diplomová práce řešena pomocí počítače v grafickém CAD programu' úroveň
zpracovétní pomocí programu je velmi dobrá, jazykováúroveň taktéž.

PředloŽená diplomová práce prokazuje, že j{i autorka je schopna řešit projekční úkoly na
výborné technické úrovni a uplatňovat získané teoretické znalosti v praxi'

Vzhledem k celkové úrovni diplomové práce, a k technickému přístupu k dané prob1ematice
hodnotím předloŽenou diplomovou práci Bc. Silvie Kupkové
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