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Grafické chyby  - například prázdná strana při tisku, nesprávné použití software pro psaní 
textů. Osamocené předložky na konci řádků. Proč některé vyhlášky uvedené v textu nemají 
označení Sb.? Ví student co to znamená? 

Předpokládaný termín provádění stavby je lépe uvádět v měsících, případně kvartálech, 
než například “Léto.”   

Ze členění stavby není zřejmé, zda bude stavba napojena na elektro NN?  

B.8 Zásady organizace výstavby - písmeno j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi: Cituji “Pro zajištění bezpečnosti práce při stavebních pracích je nutné 
v jejich průběhu bezpodmínečně dodržovat vyhlášku č. 309/2006 a 591/2006 Sb. ČÚBP.” 
Student zná určitě vyhlášku 309/2006? Jaký je rozdíl mezi zákony, vyhláškami, nařízením 
vlády? Jaký je mezi nimi vztah? 

V textu A.5 seznam členění stavebních objektů se neshoduje se seznamem na výkrese 
C.02 Koordinační situace stavby. Ve výkrese situace stavby jsou nezřetelně zakresleny 
hranice pozemků dle katastru nemovitostí.  

Není použit modulový systém v půdorysech. Ve výkresech tvaru stropu označení 
modulových os je.. Vysvětlete proč?  

Chybí výškové kóty u podlah např. v místnosti S08, S14. 

Objasněte způsob zvoleného zakládání v sousedství s přiléhajícím objektem.  

Ve 2. NP objasněte příčky mezi kancelářskými prostory, je zde požadavek na vzduchovou 
neprůzvučnost? Vysvětlete funkci příčky, například mezi místnostmi 209 a 218. Ve skladbě 
konstrukce S04c není tento požadavek zmíněn. 

Vysvětlete využití prostoru 210 - terasy s návazností na kancelářské prostory, nebylo by 
vhodné dispozičně tento prostor rozdělit? 

Vysvětlete zvolené řešení u místností např. 312 a 315 - dispoziční řešení koupelny. Není 
toto vhodně řešeno vhledem k vynaložené investici? Jak budou provedeny a namáhány dveře 
z hlediska zvýšené relativní vlhkosti v tomto prostoru?  

Jakým způsobem bude zajištěna vzduchová neprůzvučnost od navrženého výtahu, jaké je 
možné řešení provedení výtahové šachty? 

Není navržená stěnová konstrukce u lodžií nepřiměřeně nákladná? Zdůvodněte, případně 
navrhněte jiné řešení.  

U výkresu střechy neodpovídá půdorys řezu 1-1, který je na stejném výkresu, jedná se 
o zobrazenou pergolu a dřevěný rošt tvořící podlahu nad střešní konstrukcí.  



Jak je řešen přenos kročejového zvuku ze schodiště a od výtahu, vysvětlete, jaká by byla 
možná řešení? Vysvětlete provedení schodišťového ramene k trámu T05 a desce D07? 
Nakreslete jiné řešení.  

Proč není v pohledech zakreslen sousední objekt?  

Kam student navrhl odvedení vody z balkonu u navrženého oplechování okapem K03? 
V půdorysech je zobrazen odvod do svodu. V pohledech toto ovšem není zřejmé.  

 

Závěr: Student prokázal zpracovanou prací velmi dobré vědomosti nabyté studiem na 
fakultě stavební. 
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