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:?ňrý-, *.,rrJ;l3" p.oro"o". , "it"* 
pro rár*""1 {" ót,otni krajiny tak, aby netvořila

jednolitou motrutnorr'.tá,rb* a respektovála orientaci jednotlillch prostor ke světovým

stranám. Celkový kladný dojem podtrhuje volba materiálů a ltravé řešení fasády,

Architektonické r"s"J ou3árcu áa veimi dobrou úroveň, objekt je vyřešen Účetně s velkorYse

pojaým prostorem ,*ouáv mateřské školy, kde bylo pamatováno na dostatečné plochy pro

pobý venku a zajímavé herní prvky. Na'stavebním pozemku je kromě samotného objekíu

'iuriz"noparkoviště pro osobní áutomobily a přístupové chodníky,

1. Základní údaie
předložená dipiomová práce řeší stavební část prováděcího projektu novostavby mateřské

školy na parcele v Novém Jičíně. Studerrtka vychžuelaz vlastní architekÍonické studie tohoto

objektu. objekt je řešen jako samostataě stojící, dvoupodlažní, ukončený plochými střechami,

stavba je rozdělena do tří vzájemně propojených hmot. v situaci je řešeno parkování

k objektu s dostatečným počtem parkovacích míst,

z hlediska architektonického je celkový vzhled obj_ektu pojat moderně v_jednoduchých

geometrickYcr, tvareci, l",aerá"Ych do' tíi vzaJemni r"Tf:I:1"*ll;Jin:":*1i";

3. Dispozišní řešení

Řešený objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, samostatně stojící, se dvěmi plnými

tadzemnimr podlažími ve střední části a jednopodlažfiínl křídly jednotliqich oddělenÍ, Ve

střední ěásti objektu je řešeno zázemí mateřské školy v 1,np a ve 2,np menší logopedická

třída. Disp ozíčttt řešení objektu je zdaŤi!é, vychazelo z členění objektu pro provozy tří

oddělení a jejich technické zázemi tak, aby provoz odPovídal vŠem hYgienickým a

technickým požadavkum na novou qýstavbu. celý provoz mateřské školy je správně řešen

jako bezbariérový, s dostatečným provozním zt:r;errrím,

v konstrukčním řešení byly použity tradiční materiály a technologie lňívané dnes pro

qýstavbu občanských objektů. Jde o dobře zptacovaný prováděcí projekt, pro i<te4i byla

diplomantkou vypraco vánaiposouzení objektu z hlediska stavební ýzlky a byla zpracováta

koncepce požáměbezpečnostního řešení,

po prostudování celé dokumentace je možné upozomit na §rto přiPomínkY a dotazY k

projektu:

1. Jakým způsobem bude řešeno stravování

připravováno na místě?

bude jídlo dováženo nebo bude



2. Jalcým způsobem budou větrany vniřní prostory dispozice centrální části objektu,

hlavně zánemikuchyně a sociální zařizeru? pokud je vzduchotechnická jednotka

umístěna vmístnosti č.111, je možné do tohoto prostoru umístit také plynový

kote1?

předložená dokumentac e je zpracovánav rozsahu zadáru a její úroveň co do věcnosti a

dodržení stávajících norem pro navrhování občansloých staveb je na velmi dobré úrovni,

Vpředloženémprojelďunebylyshledányzásaďtistavebníanikonstrukčníchyby.Jde
o dobře provedenou práci apo odstrančních uvedených nedostatků by prováděcí projekt bez

problémů sloužil zhoioviteli ouj"tto jako kvatitní podklad pro zďétmé provedení a dokončení

stavby.
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