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Předmětem vysokoškolské kvalifikační práce je novostavba polyfunkčního objektu.

V části objektu jsou umístěny služby, část je řešena jako b1tový dům.

Architektonickéo urbanistické a dispoziční řešení:

Stavba tvoří jednu základni hmotu bez dalšího členění na objekty. objekt je čtyřpodlažní,
částečně zapuštěný do terénu.

V úrovni 1'PP se nacházi garážová stání, sklepni kóje, technické zázemi objektu a kancelářské
prostory.

V podlažích 1.NP až 2.NP jsou umístěny kancelářské prostory.

V podlaŽí 3.NP jsou umístěny byty.

Do objektu jsou řešeny dva hlavní vstupy.

Konstrukční řešení:

objekt je navržen ze systémových keramických produktů_ tvárnic typu TF{ERM a

vodorovných konstruk ci ze železobetonu.

Zbylé kon strukce j sou navrže ny z běžně uŽiv aný ch materiálů.

Technika prostředí staveb :

Projektová dokumentace se také zabývá technikou prostředí staveb, jsou navrŽeny rozvody"
zařizav aci předměty atd.

rŘrronqÍNKY K DIPLoMorrÉ pnÁcr:

Situace:

K čemu slouží chodník u severní ťasády objektu?

osazení do terénu:

Chybí zakreslení svahování a terénních úprav v půdoryse qýkresu'

Půdorys 1.PP:

Yysvětlete komplikovanost vnitřní dispozice 1.PP, zejména řešení chodby m.č.P1.18. Dále
vysvětlete k čemu slouží sklad m. č.P 1 . 1 7.

Půdorys 1.NP:

osvětlete kčemu slouží relaxační místnost 1.11, proč není umístěna recepce pro provoz
kanceláří a popište proč je Vstup do m.č. 1.06 umístěn ve značné vzdálenosti od vchodu.

Řešíte oddělené WC muži a WC ženy? Je možné uživáni WC imobilními občany?

Chvbí zakreslení vněiších tinrav teréntr z,eiména vsttrntt rlo m č ] 03



Půdorys 2.NP:

Řešíte přístup imobilními občany do 2.NP?

/l Řesite akustické vlastnosti SDK příček?
r
| 3.NP

Proč jsou nosné stěny se zvýšenou neprrizwčností umístěny pouze mezi byty a ne do chodeb?

Vysvětlete, proč je chodba m.č.3.07 řešena s tak velkým prostorem? Nebylo možné umístit
vstupy do jednotlivých bytů v jihovychodní straně objektu (do m.č.3 12 a3.23)?

Půdorys ploché střechy:

Vřezu S1-S1'není zakreslen výlez na střechu. Jaké jsou požadavky pro výškové umístění
výlezu od stř. roviny?

Vysokoškolská kvalifikační práce je zpracována kvalitně, detailně abez zjevných chyb.
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