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Bakalářská práce řeŠíob.jckt pol11unkčtlího dorlu rtnlístěnéhor,proluce na ulici Miladr'
Horákor'é r' Brně. Objekt.je osnlipodlaŽní sc 7 podlaŽírtri nadzenlnínri a jedním podzemrlinr.
které pomáhá řeŠit doplar'u r'' klidu.
Polyťurrkce objcktu spočír'ár.'c spcljerrí prostor korrlcrčních(l'n ihkr-rpectr,í). adrlrinistl'atir'lích
a obl tnj ch.

je členěna do těchto zákiaclních sloŽek:
Doklador''á část: B. Konstrukčnístudie:

Pr'ácc

A.

k pror'edctti stavby: D. Árchitektorrick1i' detail.

C.

Star,ebrrí část projektor'é dokutnentace

1. Konstrukční studie
V ránrci této čáSti b1'la i'ešena zc'it-t-tétla dispozice a h]ar,ní konslrukční schéna objektu.
Stuclentka zr'oliIa kor-r-rbinirci obr'odor'ého z.c|iya z l'ápenopískol í'cIr cihel Kalksandstein
aztvárnic Ytong' Dispozičnírrálrlr Ilodnotínr uspokojir'ě. Kobhajobě bakalářské práce

vzl-táŠímtyto dotaz}' a připomínk1'':
- Jttk buc]e ře'šclttl:ttklátltittí ttulomohi!tt t|o 1locl'enmího

podlaží'?,Ie prostor pro zuklat\ut,

tlosltttcčn11'?

.Iuk'le větránu ní'\ÍnosÍ}09 Sklttd otl1lutlktt'?
- Popi.šte řešení okcn nu 'šiknt'ý,ch čti';let'h prttt,elí.
- l.,-sl:ě!lete 7lttžiríth'ott druhu ohyotlol'ého:tliytt ntl prttt'cltlícll sl1'Lrn('iL'h obf ek!L!'
-

- Míslnosl be:but'iéroyého lL:('
s ome.e nou

.s

c

hopnos

l

í ptl h7' b u.

(ntí'sllltl'sl 2()11 hotlnolím lttkl lěžko pří'\lupnou osohumi

- Popište ' p'o kolik osob 'j'sou ndv':en' kunceltiřa u r\.'st,ě|1cta' 1ttk řešíta.ictlnoÍ!il,ápruc'uy'ni
nlíslu v ntiyazncls!i rut otd:ku ukustikt'.
- '/alýnt zpLtsobent butlou ztt s !t.e 'še nt, /ťl-í1,\)"r. -,\?'
' 1171 1:ýkrestt ',Ře: .1-A'' objtt'sněÍc' kde 'ye nttchLizí hť(rniL'e l'\'lťipěllého tt ncl,ytti1:lěnóho
prosÍol'l! u popi'šle' 'julg',nt z;lttsobcnt othrt|iníle \,líipěn)')L'h proslOl.přeLl linikcm lcplú'
- Prtlslor chot|hy nczi ptlkoii 7()7 u 7()E le poněktttl l,elkory.'s;ý'
- L')1le: nu .slřet'hu je yhotlné ře'ši1 httd' žabříkcnt u 'sl'ětlíken nebo theř'nli tt přil,tidět.ínl
sL'ho.lišlěnl' Nuyržanó í'ešcnípol'uŽttfi'u 7lněktttl nešt'tt'stné'
2. Stavební část
V tóto čáSti pro.jektrr by'la zpracor'árla část projektor'é c'lokumetltace pro provedení stavb1'.
Dokunentace svou podrobtrostí oclpor.ídá dokttlllentaci pro pror,edeni star''b1' pouze
rrspokojil'ě. gra1ická ťlror'eri .je dclstatcčttti. ror,něŽ teclrnické zprál'y b1' zaslulrovaly'
podrobnčj šízpracor áttí'

Místtlísr islé 1'ýkop1'' rr základor'ých pasů por''aŽrrji za nevhoclnó r,zlr]ecletrl k následrlé nutnosti
bednční.Ror''něŽ pI-ostor r'ýkopů .je z h1ediska pr'clr'áclěllí h},clroizolace a 1epclné izolace
ncdostalečnÝ. T)'to nelllalosti .jsou onrlrrl'ite]né. plotoŽc jsou spíŠeotázkou prolěse

proiektanta.
Dotaz) a připorninkr. k obhajobě:
- P op iš te zp u'stl b :,1,t típě n í ob l a kt u.
- L')|kres (''()3 Putlory.s IPP L'ysl'ětletc w l l h u o b l o žkot' é : ti r u b n ě :' nt í's t ě 1l tl tlz e n n ít. h gu r ti ží
tu s klcpu.
- |j1kres ('-01 I)udory'''s ]NP u tlalší1llttlory'.;'.,' nel'hotlnti ll;lhtt ztirubní l'vt,hti:eiíc.í zřcinlě
z nc:nulo'sli l'ozt]íllt y:akreslol,titli tl zelnérut kjtol,tiní ruimol'é' obložkot,é a ot.eloyé
zárubně. Popište s;lrth,né zukl'e'slení lý,.šc
'jmcnol'ttnýcJl :tirLtbní Lt n(t'\.Íi1:ilc :pusoh jejich
tl'sttzol'tiní t]o kotlstrukt'í' :c klary',ch plt,ne
'iuk :1lttsoh krjÍrll,tiní. Íttk nulno.;! 1ltlužití7lř.eklttdu.
- fýkres ('-()1 Pudorys ] ]\ P u dutšíptttlory''s;.' t'hvbné okti!ol'tini oken' c}tlbnÚ zttkresletlí

-

.'th,,,1i;1,.'

L'Ýkt'es C-()-t Pudor,-s I NP a dal,šíputlorl'sl'
'lttkýln zpttsobcnl btttlrnt řcšen:, :něn1.' pot\!ttll
(zelltl. ntišlapnéu.sÍ|))) u jLlk t1!lo 's.iÍttute
7.ontí!nela tlo l1ýkrc,stt'
- lýkras ('-()5 I)utlon.''s 2\'P rut příklutltt 2\'!' ttkttžte' nttt] klcrýni

o'sutlit

překlud.

I:

tltil'u:no's'1i

0ll:1ry.'ie

nl.!!t1o

nu lltl0 problet]tu liktt. i'sott-li některé překlutll, nu

pltdor.v'stt zttzntlčcn).'' postr(iLlúnl nu lýkrc.stt

elit,h l,ýpi's'

- I"ýkres ('-l3 Stropní konslrukcc nu 7]\|P Z lukích t|ln'otltt pt'tll'tít!íle Ol\'Oť I: horltí střetlotlé
t'tisli putlort,su oble ktu ?

- Ljkre s

('-

l1

L'ýkre 's

ottizhr ukustikl,.

'\lřc('hl'

'f

-

Pr4i'štc, ktttl.v l'ctlott 's'třcšní rlok1'

-

Lisrětletc. z čclto ia /ltl,anu 's1ltitlol,(i l,1.Sl1,L!. Nti's!edně
l,:Jlledent k mulerjtiltt u pt.tl.l,tidění spadot,é yi.J/1},
pt'e htltlnol'!e tvtvlÍaní s]lúclot tiní r put)ol.ysu'
('h1bí 1lolli's 'sptitlol,tiní tt oplct'htll,tiní utik1'. ,Iuk bucle
]'),lvořctl ialí spticl? (Atifu ie t'hoclné ttkonči! ztttžujícínt

-

l,ě

l, pttt1tlr1.''s

e

t'll

'

tt

:oh!et]nětc

llt'ent

Popi'šte' 1uké opttlř-ení ye 's:1ltic\oyt|ní nu.;í hýt Op(lÍřťnoll
t'ntí'slě střc.šníc'h oke n.
- L,!kres ('- l 5 Z iukého ntttÍerialu l.;tttlc pl.tlt ctltn otltvdřltll,ttt'í ž/ttb'
- fýkt'es ('-I6 7'lou,št'ktt s'trtt;;tlít'h klns/rttkt'í tt tltiIc ohl'lti.ště 'yt'hot.li'št'o\1t.h
;loc\esl tt
nlez i 1'lotle's 1 l e .rtačně n ut! h odttot.e n á
- \u 'yt'hotli.šti t'h.vhí yýškn'tj kót)'- Osu:cní oken yzhletlcn k tepelné i:olut'i nceliruint|e lcpelt4. tlttl'st.
- fýkre's ('- ] 8 - .]uk hudc o's'tt'clttt ninal.tiltlí l.lntt nu žeIczobelonot,tttt tle'sktt.?
-,.Iuk zulistítc sptljcní ntisy1ltt u flcsibilníhrl lcpitllu l,e 'skludbě btt!kontt'/ (''ín.ie
nú's'1''p

-

tl"ořen?

Skludbu.sll'cchy' prot'f c t'olenrl nc:l'1,k!é ltmí'slění l1ltitlrl,é t,rst',v: lchkého

balonu nutl /c1:;clnou i:olttt'í?Zktt:le plp:ttl l'1'lult.l.t,tt nal'ýfupafi' !oJ1olo ř-c.šťlli'
3.

Architektonický' detail

V ránlci

architekton ického dctailrr řešila s1trclcr-rtka konstrukci schocliště \,n]czoneto\'ém b}'tu.
AŽ na rrralé n]noŽSt\'í graÍických ner'lr'áŽeností týkajícíchse přcclel,šínr velikosti písrna a kót
hocll-rotínl zpracor.ání detailtr po l,j'kresoré i technické s1rál]ce kladně. PI-o daný objekt b1-ch
ovšem zr'áŽiI vhodnost volbr i'ešenél'ro detailu. B1''lo b}, r'hodné postihnout
.jiná. daleko
kritičtěišímísta ob.jekttl za.jín-rar'á I-or,něŽ z architektor-ricl'élro l-rlecliska'

Předložená bakalrířská práce je z hledíska architektonického na přijatelné uror.ni, jsou zde
zajímavéprvky v podobě řešení fasády, dispozičnířešení je uspokojivé. Dokumentace
odpovídá z h1ediska podrobnosti požadovanému lozsahu dostatečně.
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