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Úkolem diplomantky bylo zpracování realizační projektové dokumentace medicínského 

centra. Stavba je řešena jako samostatně stojící objekt o 3 nadzemních podlažích a 

suterénu na části celkového půdorysu. Objekt je zastřešen plochou střechou. 

Předložená práce je zpracována v požadovaném rozsahu aje přehledně členěna 
v souladu s platnými předpisy a požadavky DP. 

Navržené dispoziční řešení je funkční a účelné pro daný typ využití. Studentka dobře využila 

zastavěnou plochu objektu a jednotlivé funkční části na sebe vhodně navazují. 

Navržené konstrukční řešení je pro navrhovaný objekt realizovatelné po doplnění případně 

úpravě níže specifikovaných nejasností a nepřesností. 

Grafická úprava práce je až na malé drobnosti v souladu s platnými ČSN. Předložená 
dokumentace je přehledná. Doporučila bych úpravu v řazení jednotlivých výkresů( např. 

půdorys suterénu před půdorys 1.NP) 

Předložená projektová dokumentace vykazuje následující chyby a nejasnosti: 

1) Situace - V situaci chybí podrobnější specifikace povrchů zpevněných ploch. Dále není 

z výkresu rozeznatelné rozdělení inženýrských sítí na přípojky a vnitro areálové 

rozvody. 

2) Základové konstrukce - Jakým způsobem je chráněna hydroizolace v místě zpětného 

spoje? Proč je navržena podkladní betonová mazanina o tloušťce 250 mm? Je v místě 

výtahové šachty správně navrženo řešení návaznosti ochranné obezdívky a podkladní 

betonové mazaniny ve vyšší části? 

3) Půdorys I.NP - Jak budou prováděny úklidové a údržbové práce na stěně výtahové 

šachty a podlaze přilehlé ke skleněné fasádě? V lékárně chybí šatna (důležitější než 

denní místnost). Stejně tak chybí šatna i v provozovně optiky. 

4) Půdorys 2.NP. 3.NP - Neníjasně specifikováno řešení a umístění hrany podlahy u 

prosklené fasády v souladu s výkresy tvaru stropní konstrukce. Ani v řezech není 

objasněno řešení ukončení podlahy u prosklené fasády. Bylo by účelné doplnit projekt 

o tento detail. 

5) Výkresy stropní konstrukce - Chybí specifikace dalších monolitických konstrukcí, jako 

jsou ŽB monolitické sloupy a stěny. 



6) Střecha - Chybí zakótování výšky umístění chrličů v atice. Chybí spádování 

oplechování atiky v půdoryse střechy. 

7) Řez A-A - Chybně zakreslena zadní hrana výtahové šachty. 

8) Pohled severní - není specifikována výška ukončení opěrných stěn u rampy do 

suterénu. Tento parametr není čitelný ani na žádném jiném výkrese. 

9) Detail 1 - Z výkresu není jasný způsob zakončení hydroizolace na svislé minerální 

izolaci v místě atiky. Stejně tak není objasněno ukončení difuzní fólie ve stejném 

místě. 

1 O) Detail 4 - Detail není vhodně řešen v místě konstrukční spáry mezi rámem a zdivem. 

11) Detail 5 - Detail neřeší pružné napojení nášlapné vrstvy na prahový dílec. Dále 

separační vrstva v podlaze nechrání obvodový izolační pásek. 
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