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V bakalářské prácije řešen návrh novostavby galerie moderního umění v Brně.

1. A.Dokladováčást
- textová část (Průvodní zpráva, Technická zpráva) je zpracována v souladu s platnou
vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 sb.
Doporučuji do jednotlivých zpráv doplnit obsah zprávy _ musí bý ,, souladu s přílohami
vyhlášky č,. 49912006 Sb.. Doporučuji zvážtt dělení stavby na jednotlivé stavební a
inženyrské objekty.

2. B . Konstrukční studie 1:100
- kvalitní grafické a technické zpracování projektu, výkresy půdorysů, Íezy apod, _ vhodně
volené grafické značení stavebních konstrukcí vzhledem ke zvolenému měřítku 1:100
- upravit dispoziční řešení, počty a umístění - wC pro imobilní
- zvážit dispoziční řešení sanitárnfto zázemí _ rozměry kabin a předsíní, zváŽít počet
umyvadel, směr otevírání dveŤí (veřejné WC), vstup na WC pro imobilníz choďby
- záklaďy _ zváňit detďl napojení Že|ezobetonových stěn na základové pasy _ detail
hydroizolace
- doporučuji zváŽit konstrukcí řešení nosné konstrukce objektu _ monolitický že|ezobeton x
prefabrikov aná že|ezobetonová konstrukce
- podlahové konstrukce _ tloušéky betonových vrstev v podlahách - uvažován cementový
potěr pouze tloušéky 20 mm
- plochá střecha _ zváŽit materiál pouŽitý pro klempffské prvky (měděný plech) pro foliovou
střešní krýinu azváňit použitou skladbu střechy - střftaná PUR pěna x foliová střešní krytina
(ve skladbě uvedena ve dvou vrstvách' chybí separační textilie)
- zváŽit skladbu suterénní stěny _ poloha hydroizolace ve skladbé ajejí kotvení
- zohlednit požadavky prostorové akustiky - uvažovat širokopásmové akustické podhledy ve
všech prostorách

3. C . Dokumentace pro provedení. 1:50
- velmi kvalitní a přehledná grafická ípravaprojektu
- platí připomínky zbodu2.
- Detail základu _ zváŽit detail napojení Že|ezobetonových stěn na základové pasy _ detail
hydroizolace a zváŽit tloušťku betonu použitého pro cementový potěr v konstrukci podlahy na
tepelné izolaci a opatřeného epoxidovou stěrkou



4. D-Architektonickýdetail
- detďl schodiště - doporučuji zváňit řešení betonového schodiště 'bez podstupnice a bez
povrchové úpravy (zajištění protiskluznosti stupně,údižba schodiště _ mytí apod.) .
- doporučuji zvážtt vhodnost tvarového a materiálového řešení madla na schodišti ve veřejné
budově
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