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Hodnocení návrhu provozně dispozičního řešení:
Dokumentace stavební části prováděcího projektu vycházela z architektonické studie

samostatně zpracované diplomantem. Student řešil stavbu sportormě relaxačního areálu
s restarrrací a prodejnou sportovních potřeb jako samostatně stojící objekt na nezastavéné
parcele v llherském Ostrohu. Součrástí areiilu je také 14 jednopodlažlích ubytovacích brrněk

pro 4 osoby. Stavba je řešena jako nepodsklepený objekt o dvou nadzemních podlažích.
Objekt je ukončen ploch;imi střechami nad částí půdorysu 1.np a střechou pultovou nad2.np.
Dispoziění řešení je funkční, respektuje požadavky bezbariérového řešení provozu celého
provozu, parkování je navrženo v dostatečném počtu.

Hodnocení návrhu konstrukčního řešení:

V konstrukčním řešení byly použity modemí materiály a technologíe užívarté dnes pro

ýstavbu občanských objektů. Je zptacovéno včetně tepelně technického posouzení
konstrukcí, požrámě bezpečnostního řešení, prezentované detaily jsou na dobré a srozumitelné
úrovni.

Hodnocení formální a graíické úpravy práce:

Grafická a formální úroveň préne je na dobré úrovni, respektuje platrré ČSN, práce je
přehledná.

Hodnocení originality řešení a uplatnění tvůrčího přístupu k řešení zadaného úkolu:

Z,adané téma je dobře nňádnuté, lň od architeklonické studie objekťu je patmá snaha o
vfioření zajímavého hmotového a provozního řešení celého objektu.

Chyby a nepřesnostio jichž se student dopustil v jednottivých částech práce:

1.. Výkres záHadt - z qýkresu není patrno, které záHadyjsou řešeny jako žeIezobetonové
(patmě patky podžb sloupy).

2. Výkres 1.np - chybné řešení vstupní prosklené stěny, která je osazena až za
překladem. Jak by byl řešen prostor mezi prosklenou stěnu a překladem? Chyby ve qýpisu
překladů - např. P7 u místn. 101 a 12l

3. Výkresy stropů - chybně zakreslený sklopený řeznapodestě schodiště.

4. Výkres Z.np - v řešení dispozice soukromého bytu je velmi poddimenzovaná
kuchyňská linka (min, pracovní plocha), prostor obývacího pokoje s kuchyňským koutem by
měl být dveřmi oddělen od prostoru chodby se vstupním schodištěm. Na zvtážení je také, zda
by nebylo vhodnější řešit prosklenou stěnu při výstupu na terasu jako posuvnou.



5. Výkres krovu nad 2.np - chybí způsob kotvení pozednic do žb věnce a kotvení krokve
do pozednice - špabrě oznŇené detaily, neni zaznačen obvod sřešní konstrukce, není uveden
material pťvkŮ (pozednice, krokve, ...). Jak bude střecha ukončena ve štítech? Jak bude řešen
přístup na střechu?

Navržené konstrukční a stavební řešení je realizovatelné pro navrhovaný objekt po
doplnění uvedených nejasností a nepřesností. V projektu nebyly shledrány zésadru stavební
arri konstrukční chyby.
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