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Bakalářská prácc řeší objekt b11or'ého c1omu unlís1ěnéIlo l' t'nčstskó části Brno - Pisárk1'.
()bjekt je čt'vřpodlaŽní Se 3 podlaŽíni naclzcmnít-tli a jedrlírll podzenlnínl. kter'é pomáhá řcšit
dopravr.r v klidr-r.

Práce.je členěna do těchto základních s]oŽek:
A. Doklador,á částl B. Konstlrrkční strrdie: C' Starební čiist pro.jcktor'tt dokumentace
k provedení star'b1': D' Architektonický detaiJ.

l. Konstrukční studie
V rárnci této části b1'la i'ešena zcjttléna disptlzice a hlar'rrí konstrtrkční schérrra objekLu.
Studcntka zr'olila kor-r-rbinaci Železobelonolé skelctoró kotrstrukce l,podzemním podlaŽí
a zděriého s),stén]u z tl'ár'nic Porotlrcrm r'podlaŽích traclzetntlíclr. Dispozični nár'rlr hodnotínl
jako velmi dobrý- K obhajobč bakaláŤské práce l,ztlášínl t}1o dotaz)'a připorlínk1,:
- I)1kres B-()3 ,luký druh zenlin1' ,se nut'htizí nl :n:anlku u retlc tltttně k zuložení nu pibtrich?
- fýkre's L}-()} I'tttlorys }NP u tlalší pudort's1' Slouží-li li/ne.;: 1ltlltzc Oh)),(!tť]trm b),lol'ého
tlonu, 'jc ntllné k němu Zřiz0rúl 'š(ttÍ1).' u ltomp!e!ní h1'gienic'ké :tizcnlí? NesÍači!o by
p o htl l tll, o s' l ní trť(''s u nlywt tll c m'?

- t'jy,et!'tc' '1ukti 'le ntininlální šířku purko,"ucího 'sltiní pro o'sob1.' .s Omezenlu schopntlstí
pohybu.

- LÍkres B-0} Put1ol''vs }NP u lttI:í pttLl,lt'.l s.l ('Il\|t] nL'ni Jtltlržcn notlttl ztlít'íln s}sÍétltu'
- I'ýkrcs IJ-()5 ]'tldory;s 7NP Lodžic B22()' D22() tt E230 nel'stltt 1lřístupné?
- L,jkre's B- l0 Řez A-A Rot,tlěž ncní tlodt'12n 1,ý'š furyÝ mot]ttl :tlícího .s:;'slénlrt-

2. Stavebni část
V této části projektu b1''la zpracor'ána část proicktor'ó dokul-trerltace pro proveclcní star'by.
Dokutrletrtace svou podrclbností oclpor''ii1á dokut-tletltaci pro pror eclerrí star'b1''
Dotaz-v a připomínk1'' k oblraj obě :

- t"ýkres ('-()3 Popišre' 'iak'ie zuložerul 'st'hotlišlě']
- Llh'e 's (''05 Putbr]:.s ] NP (a du!ší putkt1.'.s1.'.) I:a y.l.kre'set'h pro prottit|ění .s!ttvb1' jt'

yzhletlenl k nulno;/i l'yjtich'ení 'sttttellních 1ntku zu :ut'htn,tíní přehlatlnosÍi rýkrcstt nevhtltlné
zobruzol'ul vybuvení obickttt (jctko tlúhytek|' kttrÚ ncní pavnou stlučtisÍí butlol,), (lím i'\l,t!
n a ;lř' z tt t' i zo lttc í př e tl nl ě ty :tl r uv l l c c h n i k1' )'

- ('h1.'bné kótotúní okcn' t]tile není t]odrŽen nlodul :tlícího,;.y'sléntLt
- Neyhtltlnú yolbu zúrubní ry'cht?zej ící :řejnú z neznu]osli roztlílu y zukra'y!ol,tiní a zcintJtru
kótot'tiní rtintoyé, obložktlyé u ot'elol,Ú ztirubně' Po1li'šte sprtilné zakre.slení yýšc



jmenovaných zúrubní a nasliňle zpi60b 'jeiich o'sazovúní dtl konstrukcí. ze kterých plyne.jak
způsob kótovčtní, tak nutnost použití překladtt.

- Přehodnot'te spódování podlahy na lodžii'
- Jaké konstrukce je schodiště v mezonetovém bytu'?
- Výkres C-08 Strop nad ]NP Jak but]e eliminovtin tepelný mtlst v místě železobetonoyéh<l
překladu mezi deskou D] a D|?

- Výkres C-09 Jednoplášt'ovú plochó střecha .Joké optltření, které by nělo být předepsúno
v půdorysu střechy,.ie nutno provést v případě s1ládové u'stvy na bázi cementu?

- VýAres C-]0 Řez A-A V jatq,ch případech nuvrhujeme drenáž a štěrkopískový podsyp?
- Výkres C-] 1 Řez B-B - Kladně hodnotím vytažení parozdbrr.tny na atiktt.
- Výkres C-] 6 Detail ] Z čeho je provedená separační vslya ntezi izoluční 'folií a mazaninou

a z čeho mezi mazaninou a tepelnou izolací?

3. Architektonický detai|
V rámci architektonického detailu řešila studentka detai1 schodišt'ovéIro zábradlí. Zpracování
detailu po výkresové i technické Stránce hodnotínr kladně. Avšak pro daný objekt bych zváŽil
vhodnost volby řešeného detailu. Bylo by l'hodné postihnout jiná, daleko kritičtější místa
objektu zajímavá rovněŽ z architektonického hlediska.

PředloŽená bakalářská práceje z hlediska architektonického na velmi dobré úrovni, dispoziční
řešení je dobré. Dokumentace odpovídá z hlediska podrobnosti poŽadovanému rozsahu
výbomě.
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