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1. Záktadní údaie
pŤeclložená ffiomová práce řeší stavební část prováděcího projektu novostavbY

Zdravotního stŤediska v Tetčicích vycházející z architektonické studie tohoto objektu

samostatně \,.ypíacované diplomantkou, Studentka řešila objekt jako samostatně sto_iící

třípodlažní, částečně podsklepený objekt, obdélníkového půdorysu. objekt je ukončený

plochými střechami ve dvou úrovních,

2. Architektonické a dispoziční řešení
Jedná,.o@otnickézaŤízení-ordinaceiékařůspříslušným

zázemím a provozem lékárny. ve 2.np je řešena také malá tělocvična pro rehabilitační

cvičení. Technické zázemí objektu je řešeno v Částečném suterénu. všechny provozy jsort

samostatně přístupné a vzájemně se neovlir.,ňují. Architektonické řeŠení objektu je zdařilé, V

situaci je pamatováno také na dostatečné parkovací plochy k objektu. Dispoziční řešení

objektu je funkční. respektuje požadavk.v bezbariérového řeŠení veřejně přístuPných ProvozŮ,

3. stavetrně konstrukční řešeni

Nosná konsŇkce objektu je navržena jako stěnový systém z keramických tvarovek,

Stropy jsou řešeny jako panel ové zpředpjatých panelů. Centrální část objektrr se schodiŠtěm

je ukončena plochou jednoplášt,ovorr střechou. provoz lékárny je zastřešen střechou

vegetační. V konstrttkčním řešení b_vl,v použit,v moderní materiály a technologie uŽÍvané dnes

pro rýstavbu občanských objektů. objektje založenna základových pasech.

Součástí prováděcího projektu je také tepelně technické posouzení konstrukcÍ. PoŽámé

bezpečnostního řešení, prezentované detail_v jsou na dobré úrovni.

lní a4.

Graťrcká část diplomové

technického řešení projektu pro

respektuje platne ČSX.

práce obsahuje všechn_v části architektonického a stavebně

provádění stavby v zadaném rozsahu. ie na dobré úrovni,

po prostudování celé dokumentace je možné upozornit na §to nedostatky :

1. Ve výkresech půdorl,sů by bylo vlrodné lépe zakótovat nosný systém objektu. nejasné je

také značení výkresů.

2. V 1.np vzávětří a zádveří doporučuji řešit čistící zón,v arozŠiřit krl'tí r'stuPní Části naPř.

r,ětší markýzou. Nejasné je vý-škové kótování mezipodest schodiště.

3. Ve výkresu 2.np chybí výškové kóty vtoků (vpustí) teras.y, zakreslení kaČÍrku u atikY.

zakreslení pozr,c světlovodů v m.č, 202,
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Poápis

Diplomová práce je zpracována v rozsahu a kvalitě. jež odpovídaji požadal'kŮm na její

zad,ání a ve stanoveném rozsahu při dodržení stávajícíclr norem pro navrhování obČanských

budor,. Diplomová práce je na dobré úrovni,

V Brně dne 24. 1. 2016
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