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Hodnocení architektonického a provozně dispozičního řešení:

Dokumentace stavební části prováděcího projektu vycltázela zarchitektonické studie

samostatně zpracovanédiplomantem. Student řešil objekt jako samostatně stojící na rovinném

pozemku ve městě Bílovec. stavba je řešena jako dva nepodsklepené dvoupoďIažnt objekty

ukončené pultovými sřechami vzájemně propojené jednopodlažní provozní budovou"

Dispoziční řešení objektu je funkční, respektuje provozní a hygienické požadavky provozu

předškolského zaŤizeni, parkování na pozemku je nawženo v dostatečném počtu,

Architektonické řešení objektu je zdaŤité. Správně je také řeŠeno umístění jednotliqich

prostor dle účelu využití s ohledem na orientaci objektu ke světorlfun stranám,

Hodnocení návrhu konstrukčniho řešení:

v konstrukčním řešení byly použi§ modemí materialy a technologie užívané dnes pro

výstavbu komerčních objektů, Je zvolen stěnoqf systém Se stropními konstrŇcemi

zpředpjatých dutinových stropních panelů, objekt je za\ožetl na zák|adových pasech,

projektová dokumentac e je zpracována věetně posouzení konstrukcí z hlediska stavební

fyzíky, požéxné bezpečnostního řešení, prezentované detaily jsou na dobré a srozumitelné

rnovni.

Hodnocení formální a grafické úpravy práce:

Grafická a formrální uroveň praceje na velmi dobrá, respektuje platné csN, předložená

dokumentace j e přehledná.

Ilodnocení originality řešení a uplatnění tvůrčího přístupu k řešení zadaného úkolu:

ZadarÉtéma je dobře zv|ádnuté, už od architektonické studie objektu je Patrná snaha o

vytvoření zajímavéhohmotového a provozního řešení celého objektu,

po prostudování celé dokumentace je možné upozornit na tyto nedostatky :

1.VýkressituaceširŠíchvztahů_nezakreslitpřípojkyinženýrskýchsítí,situacesestává
nepřehlednou.

2. výkres celkové situace _ bylo by vhodné doplnit řešení venkovních ploch zaltady,

rozrrrístěníherníchprvků,ryraznéjivyznaÓithranicepozemku.
3.Výkresl.np-jakýmzpůsobembudezajištěnověťarrímístnostíachodebbezoken

v provozní budově a uvniť dispozic jednotliqich oddělení?



předložená dokumentace je zpracována v rozsahu zadání a jeji Úroveň co do věcncrsti a dodrŽení

sávajících norem pro navrhováni občans§ých budov je na velmi dobré úrovni.

Navržené konstrukční a stavební řešení je realizovatelné pro navrhovaný objekt po

doplnění uvedených nejasností a nepřesností. V projektu nebyly shledany zásaďní stavební

ani konstrukční chyby.
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