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Předložená práce obsahuje svázanou písemnou část o 57 stranách 44,složku
architektonické řešení' konstrukění řešení, požfuni zprávu, seminární práci,
stavební fyziku'výpoětovou ěást a další dokumentaci dle seznamu.
Tématicky se zabývá návrhem stavby Skautského domu _ volnoěasového centra
v olomouci, městská část Nové sady.
Uzemi pro novostavbu je souěástí areálu ZŠ na kterém se mimo budovu školy
nacházi další objekt a chátrající skautská klubovna, která bude odstraněna.
Novostavba Skautského domu je řešena o půdorysné velikosti 27 x 16.5 m o třech
nadzemních podlažích s částečným podsklepením.Střecha je sedlová s keramickou
krytinou.
okolí novostavby bude řešeno parkovou úpravou s hřištěm.
Svislé nosné konstrukce objektu jsou navrženy v systému POROTHERM PROFI,
stropní konstrukce z předpjatých panelů SPIROL. Střešní konstrukce je řešena
stojatou vaznicovou soustavou.

Předložená bakalářská práce je zpracována v souladu se zadánim' obsahuje všechny
potřebné náležitosti věetně výpoětů a zadaných výpisů konstrukěních skladeb a
prvků.
Je přehledně uspořáóaná, s peělivým písemným a grafickým prljevem.

Připomínky a otázky k bakalářské práci

A./ připomínky k dispozičnímu řešení

- Výkres D.1, 1PP - návrh na ukládánirozmérných lodí do navrženého skladu
lodí v suterénu s přístupem po schodech přes chodbu a dvoje dvéře
nepokládám za plně vyhovující.Podle mého názoru by vhodnějším řešením
bylo ukládání a vyskladnění lodí přímo z venkovního prostoru vliodným
dispozičním a konstrukčním řešením rozšířeného světlíku nebo šachty.

- Výkres DI.2, 1.NP - WC děvčat lI15l a WC chlapců /I13/jako součást
umýváren a sprch,které budou dle údajů v průvodní zprávě lstr.2Il
navštěvovat jak skautské oddíly tak i široká veřejnost nepovažuji z hlediska
osobní hygieny a intimity za vhodné. Navržené řešení je i v rozporu
s hygienickými požadavky na řešení WC.

- Výkres D1.3,2NP _ dtto wC chlapci a děvěata, dle hygienických zásadmá



být před kabinkami WC samostatná azaviratelná chodbička přístupná
z prostoru umývárny.

Jaký účel má nika s dvoukřídlými dveřmi s přístupem do místnosti 2l3
vsazená do chodby před schodiště.

Výkres Dl.4,3NP _ Za zcela nevhodné považuji označ,it prostor 3I0 za
,, Byt pro cestovatele'o, když se jedná o malou členitou místnost se zkoseným
stropem o objemu vnitřního prostoru do 30m3' která dle normy obytné
budovy umožňuje spaní jedné max dvou osob. Navíc je z místnosti přímý
přístup na WC.
Dle údajů v průvodni zprávě se má v této nevhodné místnosti jednat o
ubytování zahraničních cestovatelů s možností přípravy jedno-duchých
pokrmů na vybavení, které není vykresleno.

V navrženém bytu pro správce budovy je navržen o zcela nepřijatelné řešení
V rozporu S normou a to přímý vstup na WC z obývacího pokoje a kuchyně.
V návrhu tohoto bytu postrádám vhodné úložné prostory pro ošacení,
komoru pro uložení domácích potřeb apod. Navržený sklád pod ěís. 307 o
ploše 2.5m2 se zkoseným stropem, krytý závěsem je snad vňodný jen pro
úklidové prostředky.

B / Připomínky ke konstrukěnímu řešení

Navržené zastřešení objektu tz." Krokevní vaznicovou soustavou..
charakteru stojaté stolice nepovažuji za vhodné pro plnohodnotné využití
podkrovních prostorů.
Navržený způsob vyŽaduje množství svislých sloupů podporujících střední
vaznice omezujících příznivé interiérové řešení a vyažiti prostorů podkroví.
7a vhodnější způsob, který vylučuje množství svislých podpo. pouázuji
konstrukční systém vaznicové ležaté stolice, nebo zastřešeni dřevěnými
lepenými plnostěnnými rámy.

V půdorysu suterénu postrádám vykresleni základové konstrukce
nepodsklepené části v návaznosti na část podsklepenou. Naznaěené
vykresleni izolace a přizdivky na výkresech je pro napojení základ'tt
nepřij atelné.

C./ otázk}' pro obhajobu

Jaký provozní nebo konstrukění důvod vás vede k osazování dveří těsně u
nosných stěn v suterénu.
Jak zajistíte tuhost příěky V1 v suterénu o výšce 2000 mm a rozpětí 6000
mm bez jejího kotvení do stropní konstrukce.
Jak zajistíte připevnění krokve k pozednici a proč ukládáte pozednici na
stojato - viz det. E
Proě navrhujete kvalitní velmi úěinnou .tepelnou izolaci podkrovního
prostoru u šikmých stěn v tl.310 mm a u stropu podkroví v tl. jen 230 mm.
Proč nezakreslujete v půdorysech zaÍizovací předměty vyžadující připojení
na vodu a plyn, např: kotel+ boiler v kotelně, praěku v bytě apod.
Jak zajistíte potřebný zvukový útlum u instalační příěky mezi koupelnou
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místnost 308 a prostorem pro cestovatele místnost 310, dtto mezi čajovnou a
ložnici _ výkres D1.4

7. Proč jako hlavní přístupovou cestu do celého areálu a tím i Skautského
domu na vzdálenost 40 m navrhujete přístupový chodník o šířce do 2 m
s malou vstupní brankou po kterém budou navíc přenášeny lodě
k uskladnění. _ viz výkres C1.1

Celkové hodnocení bakalářské práce:

Předložená bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním. obsahuje
všechny potřebné náležitosti. Písemnosti i výkresy jsou zpracovány pomocí
výpočetní techniky na kvalitní úrovni. Práce je přehledně uspořádána.
V dispozičním i konstrukěním řešení se však vyskytují závažnější nedostatky,
které snad pramení z menších dovedností vhodné aplikace teoretických znalostí
a menších praktických zkušeností.

Předloženou bakalářskou
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