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Ukolem bakaIáře ondřeje Došlíka bylo vypracovat realizaění stavební projekt novostavby
Skautského domu v olomouci' Nových Sadech.

Podkladem pÍo Zpracování stavebního řešení byla architektonická studie, upravená v průběhu

zimního semestru 4. ročníku.

Zadanou bakalářskou práci bakalétŤ splnil v celém rozsahu zaďání' Pracoval zcela samostatně a

velmi svědomitě. Často konzultoval problematické detaily. Vzniklé chyby jsou

nekonstrukčního charakteru, většinou vzníkly nepozomostí.

Bakalářskou práci odevzdal v požadované kvalitě.

Rešení:

Navrhovaný skautský dům je řešen jako samostatně stojící objekt, umístěný ve školském

areáIu, má dvě naďzemni podlaži, podkroví a částečné podsklepení. Vstup do skautského

domu je řešen bezbariérově. Terén je rovinat1ý. Stavba je konstrukčního systému stěnového,

navržená ze systému POROTHERM' střecha je sedlová s keramickou krýinou.

Zékladové konstrukce jsou navrženy jako monolitické z(kladové pásy z prostého betonu,

deska podkladního betonu je vyztllžená KARI sítí. Na zdivo suterénu je pouŽito betonových

tvarovek ztraceného bednění BEST tlouštky 400 mm se zatefrlením tepelnouizolacíISoVER
PERIMETR. Nosné zdivo nadzemních podlaŽí je zkeramických tvarovek POROTHERM
PROFI 44. YnitŤní nosné stěny tvoří tvárnice POROTHERM PROFI 30. Příčky jsou z
POROTHERM PROFI |4 a sDK KNAUF kolem instalací. Všechny navržené konstrukce

vyholují tepelně-technickým podmínkám dle normy ČsN z: 0540.

Stropní konstrukce tvoří předepjaté stropní panely SPIROLL.

Schodiště je voleno dvouramenné, monoliti cké, železobetonové s jednou zalomenou deskou.

Stupníce jsou opatřenadlažbouRAKo. Vnější schodiště je z prostého betonu, bez povrchové

úpravy.



Střecha domu je sedlová, tvořena dřevěným krovem vaznicové soustavy' ztužené dvěma páry

vaznic. Krýina je volená z keramickýchpáIených tašek TONDACH Bměnkal4.

Komín navrhuje bakalař sendvičový, SCHIEDEL typu ABSOLUT.

Všechny konstrukce jsou řešeny podrobně, bakalář respektoval součastně doporučených

norem a předpisů. Průvodní, souhrnná a technická zprávajsou obsáhlé a dobře vystihují

zpracovaný objekt.

Bakalář se dobře orientuje ve studijních materiálech, ovládá zptacovat statické, tepelně-

technické, požarní a jiné důleŽité posudky stavby.

Graťrcky je bakalářská práce řešena pomocí počítače' v grafickém CAD programu' úroveň

zpracováni pomocí programu je velmi dobrá, jazykováúroveň taktéž.

PředloŽená bakalářská práce prokazuje, že její autor je schopen samostatně řešit projekční

úkoly na výborné technické urovni a uplatňovat získané teoretické znalosti v praktickém

projektování.

Vzhledem k celkovému přístupu k bakalařské práci a k technickému zpracování. hodnotím

předloŽenou bakalářskou práci ondřeje Došlíka
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