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Předložená diplomová práce řeší realizační projekt Bytového domu v Ledči nad 

Sázavou v rozsahu a členění dle zadání diplomové práce z 31.3.2013. 

Předmětem projektu je pětipodlažní podsklepený bytový dům. V podzemí jsou řešena 

odstavná stání vozidel a skladové prostory bytového domu, v nadzemních podlažích jsou byty 

různých velikostí.  

Stavba je řešena klasickou zděnou technologií POROTHER s montovanými stropy 

MIAKO v kombinaci s monolitickým železobetonovým podzemním podlažím. Schodiště je 

monolitické železobetonové s nadbetonovanými stupni, balkony jsou monolitické 

železobetonové. Objekt je zastřešen plochou střechou 

Obecné připomínky k projektu: 

Schází studie – je nahrazena prováděcí dokumentací v menším měřítku.  

Výkresy prováděcí dokumentace jsou rozděleny do dvou obálek, seznam příloh je u 

obou stejný – je to poněkud nepřehledné. 

Urbanistické řešení – příjezd a parkování vozidel je řešen z uliční fronty, vstup včetně 

bezbariérového je ze dvora. Vysvětlete, proč vchod do bytového domu navrhujete ze dvora a 

ne z uliční fronty. 

Orientace objektu v podélné ose východ západ klade zvýšené nároky na dispoziční 

řešení bytů z hlediska oslunění. Doporučuji doložit, zda byty v severní fasádě vyhoví 

požadavkům normy. 

U bytů nejsou obytné prostory odděleny od chodby. Zdůvodněte prosím toto řešení 

zejména s ohledem na vazbu obývací pokoj x WC. 

Kuchyně jsou součástí obývacího pokoje. Zdůvodněte obezdění kuchyní volnou 

příčkou a vytváření chodby na úkor obytné místnosti.  

Věnujte prosím pozornost tepelné izolaci mezi podzemním podlažím (zejména v místě 

garáží) a bytem. Izolace je zřejmě jen ve skladbě podlahy - vyhoví požadavkům normy? 

Umístění WC v bytových domech musí respektovat svislé instalace – některá WC lze 

jen obtížně napojit na instalační jádro (např. 413, 434), v některých případech může být 

problém i s odvětráním (např.529). 

K jednotlivým částem dokumentace lze vyslovit následující připomínky a dotazy: 

Situace: C.2 Situace širších vztahů neodpovídá udávanému měřítku 1:2000 (jde spíš 

o 1:500).  

C.1 Situace koordinační - doporučuji doplnit kóty příjezdové komunikace a 

odstavných stání (včetně stání pro vozíčkáře) a výškového uspořádání 

pojízdných ploch. 

Základy: Chybí kótování půdorysné polohy výškových odskoků základových pasů a 

kóty původního a upraveného terénu v rozích objektu.  

V místě průchodu mezi garážovými stáními neodpovídá řešení uvedené 

základech (viz.výkres podzemního podlaží, základů a řezů - v řezu je 

mezistrop pod chodbou a zásyp před garážemi – chybí opěrná zeď a její 



základ). 

Prosím o zdůvodnění hloubky základových pasů podzemního podlaží a 

rozšíření části základů pod jižní stěnou. 

Půdorysy: D.1. podzemní podlaží – chybí izolace proti zemní vlhkosti u svislých 

obvodových konstrukcí pod terénem.  

Prosím o vysvětlení funkce prostoru mezi garážovým stáním a garážovými 

vraty. 

Šířka průchodu do domu mezi garážemi je okótována 6,25m (evidentně 

chyba tisku - obecně je nutné věnovat zvýšenou pozornost při kótování 

počítačem). 

Obytná podlaží - kótování otvorů v obvodovém plášti je vztaženo k tepelné 

izolaci (šířka i výška), rozměry stavebního otvoru bez izolace nejsou 

z dokumentace patrné.  

U posuvných dveří na terasy (jsou kresleny bez prahu) není zřejmá poloha 

výškového rozdílu terasy a podlahy v místnostech. Terasy 112 a 125 nejsou 

spádovány, balkony 217 a 232 nemají okap (jsou odvodněny na terasy112 a 

125).  

Balkonové dveře na terasy 112 a 125 jsou chybně výškově okótovány 

(parapet je 175mm, výška dveří je stejná jako u ostatních).  

Z výkresů není patrné větrání koupelen a WC. 

Řezy: Základové pasy jsou v kresbě propojeny s podkladním betonem podlah, 

hydroizolace základů v napojení na svislé stěny by měla být řešena 

obráceným spojem i u výtahové šachty. 

Pohledy: Doporučuji doplnit popis úpravy povrchů. 

Závěrečné hodnocení: 

Dokumentace stavební části je zpracována komplexně a dostatečně vypovídá o záměru 

projektanta. Uváděné připomínky nejsou v převážné části zásadního charakteru.  

Dispoziční řešení bytů je přijatelné, vstup do objektu ze dvora a řešení garážových stání 

s předprostorem vyžaduje určité vysvětlení.  

Vzhledem ke způsobu zpracování zadání oceňuji navržené technické řešení jako dobré.  
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