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Ukolem diplomanta Bc. Davida Novotného, bylo vypracovat realizační stavební projekt,
Polyfunkčního domu v Telči'
Podkladem pro Zpracování stavebního řešení byla seminární práce' ve které diplomant
vytvořil Svou novou architektonickou studii.

Zaďaný úkol diplomant splnil v celém rozsahu zadfui. Pracoval samostatně a diplomovou
práci odevzdal v odpovídající kvalitě a v předepsaném termínu' Zpracoval podrobně statické
výpočty objektu a VypÍacoval řadu atypických detailů.

Architektonické a technické řešení
Novostavba polyfurrkčního domu je řešena jako samostatně stojící objekt' čtyřpodlaŽní s
podsklepením. Půdorysný tvar domu je obdélníkový, terén rovinatý. Polyfunkční dům se
skládá zbytovýchjednotek velikosti 1+KK a 2fKK, ke kaŽdé z nich přísluší sklepní prostory
a příslušné vybavení domu. Jeden byt je řešen pro osoby s trvale omezenou schopností
pohybu. Dále jsou v domě umístěny dvě provozovny-kadeřnictví a manikťrra, pedikúra.

Technické řešení objektu
Zikladové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu CI6|2O
Podkladní beton tl. 150 mm a bude vyztuŽen KARI sítí.
Nosné zdivo celého objektu je navržené z cihelných bloků IF.ELI]Z THERMO STI49 na
tepelně izolační maltu HELUZ SUPERTHERM TM. Vnitřní nosné konstrukce jsou zděné z
tvárnic HELIJZ 24. PŤíčky jsou prove deny z cihelných příčkovek HELIJZ 14 naHELIJZ
maltu.
Stropní konstrukce je řešena keramickými stropními panely HELUZ tI. 23O mm S betonovou
zálivkou C 2513. Vyložení desek balkonu je provedeno monoliticky ze železobetonu, výztuž
je zatažena do spár mezi stropními panely' beton C25l30, výztuŽ 8500. Tepelný most je
přerušen pomocí ISo-nosníků.
Schodiště je železobetonové monolitické deskové, řešeno jako dvakrát zalomený nosník,
s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. .s

Zastřešení domu je tvořeno plochou jednoplášt'ovou střechou, terasa je tvořena vegetačními
vrstvami.
Komín je jedno-průduchový v provedení systému HELIJZ KLASIK sloŽený z přesných
broušených keramických komínových tvarovek.
Rešený objekt je doplněn podrobnými tepelně-technickými výpočty a poŽárním řešením.

Všechny konstrukce jsou řešeny podrobně, diplomant respektoval součastně doporučených
norem a předpisů. Technická, souhrnná a průvodní zpráva vystihují zptacovaný objekt.
Diplomant se orientuje ve studijních materiálech, ovládá zpracovat tepelně-technické,
akustické, požární a jiné důleŽité posudky.



V rámcí specializace z BK (T5%) řešil diplomant posouzení schodiště, posuzoval únosnost
suterénní stěny a únosnost stropních panelů.

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

PředloŽená diplomová ptáce prokazuje' že její autor je schopen 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 problematice
hodnotím předloŽenou diplomovou práci Bc. Davida Novotného
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