
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3501 Architektura pozemních staveb 
Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 
Studijní obor 3501R012 Architektura pozemních staveb 
  
POSUDEK VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Téma:  Polyfunk ční dům Brno, Milady Horákové  
 
Student: Dagmar Blahová  
 
Vedoucí ARC: Ing. arch. Josef Sátora, CSc. 

PST: prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. 
 
 
 

A. Architektonická část 

Bakalářská práce vychází z architektonické studie vypracované studentkou v ateliérové 
tvorbě 3.ročníku studia. Předmětem řešení je polyfunkční dům v proluce na ulici Milady 
Horákové v Brně-Zábrdovicích. Objekt logicky doplňuje stávající uliční zástavbu, barevně 
jsou akcentovány obě fasády. 
V kancelářích 2. a 3. NP by mělo být samostatné hygienické zařízení pro muže i ženy, 
s ohledem na větší počet osob než pět. Nelze předpokládat, že hygienické zařízení pro 
imobilní bude doplňovat absenci toalet pro jednu skupinu uživatelů (např. ženy). 
Byty ve vyšších podlažích jsou velikostně nadstandardní (155-163 m2). Proto bych 
předpokládal také nadstandard doplňkových pomocných provozů a místností jako je 
komora součástí bytu, místnost pro domácí práce apod.  
Výchozí architektonickou studii studentka v rámci BP rozpracovala a dispozičně dílčím 
způsobem upravila. Pracovala svědomitě a se zájmem, předložená studie vykazuje 
odpovídající úroveň i přes drobné nedostatky. V průběhu studia dosahovala výsledků 
lepších než průměrných, ateliérové práce byly kvalitní, proto hodnoceny klasifikačním 
stupněm A a B. 

 
 
 

B. Konstruk ční část 

Studentka Dagmar Blahová vypracovala projekt polyfunkčního domu o sedmi 
nadzemních podlažích s jedním podzemním podlažím a samostatným stavebním 
objektem podzemních garáží. V objektu polyfunkčního domu se v 1 PP nachází 
skladovací a úklidové místnosti, v 1 NP jsou umístěny komerční prostory, ve 2 NP a 3 NP 
jsou kancelářské prostory a ve zbývajících nadzemních podlažích se nachází byty. 
Objekt je řešen s ohledem na možnosti bezbariérového přístupu.  
Základová konstrukce budovy byla navržena pomocí bílé vany doplněné 
železobetonovými základovými pasy. Toto řešení studentka zvolila na základě studia 
projektové dokumentace realizované stavby, ze které se pro své řešení základové 
konstrukce poučila.   
Nosnou konstrukci budovy tvoří monolitický železobetonový skelet. Stropní konstrukce 
tvoří železobetonové stropní desky. Hlavní tříramenné schodiště je monolitické 
železobetonové vetknuté do zužujícího jádra. Střecha je navržena plochá jednoplášťová, 
nepochůzí,. V projektu byly zpracovány tří detaily, detail osazení střešní vpusti, detail 
osazení okna a detail dilatační spáry.  



Studentka pracovala na své bakalářské práci se zájmem a svá řešení konzultovala. 
V projektu se vyskytují drobné technické i grafické nedostatky, které však nesnižují 
kvalitu předložené práce.  
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