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 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 
pro realizaci stavby s názvem Bytový dům Brno.  
 
Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního bytového domu s restaurací navrženou v obci 
Lipůvka v Jihomoravském kraji. K bydlení slouží 2., 3. a 4. nadzemní podlaží, každé 
se 3mi bytovými jednotkami. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace a 
jedna bytová jednotka pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt 
není podsklepen. 
Konstrukční systém objektu je stěnový kombinovaný. Bytový dům je založen na 
základových pasech z prostého betonu, obvodové, vnitřní zdivo a strop je v systému 
Porotherm. Schodiště monolitické železobetonové, zastřešení jednoplášťovou pochůzí 
plochou střechou. Vedle samotného objektu jsou vystavěny dřevěné konstrukce 
balkónů s vlastními základy. 
 
 Student ve své diplomové práci řešil širokou škálu dílčích problémů 
projektového řešení a komplikovaných skutečností s ohledem na podmínky stavby a 
vytyčených požadavků dle současných nároků pro moderní výstavbu obdobných 
objektů. Součástí předložené práce je i požárně bezpečnostní řešení stavby a posouzení 
objektu z hlediska stavební fyziky. Návrh řešení odpovídá využití komplexních 
znalostí nejen z oboru pozemního stavitelství. 
 
 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů, pouze zařazení 
výkresu situace do složky D neodpovídá požadavkům vyhl. 499/2006  Sb. Příloha 6, 
kdy by měly výkresy situací (situační výkres širších vztahů, celková situace, 
koordinační situace, katastrální situace) být zařazeny ve složce C. Řešení projektu je 
v zásadě výstižné na všech výkresech a splňuje požadovaný rozsah. Pro komplexnost 
projektu by ale bylo vhodné doplnit další výkresy, zejména podrobnější řešení 
dřevostaveb balkónů. Projektová dokumentace je vypracována na dobré úrovni. Z 
hlediska rozpracovanosti jednotlivých detailů by vzhledem ke složitosti objektu bylo 
vhodnější vypracovat několik dalších detailů, tyto by ovšem byly již nad rozsah 
zadání.  
  
 Z pohledu architektonického a dispozičního řešení lze vytknout drobné 
nedostatky, které svědčí o malé praxi při navrhování podobných objektů. Např. 
absence závětří, místnost 228 Pokoj v 2NP pro 2 osoby má 35m2, všechny byty mají 
velké komunikační prostory a všechny obývací pokoje jsou řešeny jako průchozí 



místnosti. Dále shledávám problematickým řešení šaten a hygienických místností 
v zázemí restaurace, viz otázky níže. Z hlediska stavebně-technického řešení nebyly 
nalezeny významnější nedostatky. Z hlediska komplexnosti projektu by bylo vhodné 
doplnění dalších specializací, například statiku konstrukcí, geologické průzkumy, atp. 
Rozsahově ovšem předložená diplomová práce splňuje rozsah pro odevzdané 
závěrečné práce. 
 
 Z pohledu zakreslování lze vytknout drobné chyby, které však nejsou zásadního 
charakteru, např. nedostatečné okótování vzdálenosti objektu od hranic pozemku ve 
výkresu D2.01Situace, neoznačení hlavního vstupu plnou šipkou a další. Přesto je 
projekt zpracován dle zásad zakreslování stavebních konstrukcí. Textová část je i přes 
několik drobných chyb zpracována ve formě odpovídající současným požadavkům 
stavebního zákona 183/2006.  
 
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku 
zpracovala s velmi dobrým přehledem.  
 
K předložené diplomové práci mám tyto otázky a připomínky: 
 

1) Výkres č. D2.03 Půdorys 1NP: 
• Jaký je minimální prostor mezi pisoáry a kabinami s dveřmi otevírajícími 

se dovnitř (viz místnost 112b), který udává norma ČSN 73 4108 
Hygienická zařízení a šatny?  

• Jaká je šířka místnosti č. 105 šatna personál? Jedná se o skříňkovou 
šatnu? Pokud ano, jaký je minimální rozměr skříněk a kde budou skříňky 
umístěny? Jaká je minimální šířka mezi skříňkou a protilehlou stěnou? 

• Co je zakresleno proškrtnutým čtvercem o straně 1000mm v místnosti 
102 kuchyně? 

2) Výkres č. D2.04 Půdorys 2NP: 
• Vysvětlete, zda a jak je zabráněno šíření kročejového hluku ze schodiště 

do obytných místností (např. místnost 207).  
• Popište skladbu stropu nad místností 101 kavárna / pizzerie nad kterou 

se nachází obytná kuchyně (místnost č. 202), pokoj (207) a ložnice 
(206). Je tato konstrukce navržena tak, aby vyhověla požadavkům na 
vzduchovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532? 

3) Výkres D2.09 Řez A-A‘ 
• V přízemí je zakreslen v některých místnostech podhled, ovšem 

v půdorysu 1NP zakreslen není. 
• Jak je ukončena hydroizolace u vstupních dveří (hlavní vstup do 

objektu)? Z řezu A-A’ není zřejmé. Detail D2.27 neodpovídá řezu.  
• Z jakého důvodu je první „šár“ navržen z betonových tvárnic, když je 

celá stavba v systému Porotherm? Tato skutečnost je znázorněna pouze 
ve zmiňovaném detailu, v řezu zakreslena není. 

4) Jaké hrozí reálné riziko při provádění svislých pracovních spár mezi 
základovými pasy a podkladním betonem? 

 



5) Popište konstrukční řešení balkónů, zejména: 
• Je konstrukce balkonů zcela samostatná nebo je někde konstrukčně 

spojena s vlastním objektem, případně ve kterých místech a jakým 
způsobem? 

• Jak je řešeno zastřešení balkónů, čím je tvořena spádová vrstva, jaká je 
použita střešní krytina? 

6) Objasněte, jaká je konstrukce stropu nad 1NP: výkres č. D2.10 má název 
Výkres tvaru stropu nad 1.NP, zakreslen je strop z POT nosníků a vložek 
Miako. V řezu rovněž strop značen jako monolitický. 

 
 
Závěrem lze říci, že student zpracoval diplomový projekt v požadovaném rozsahu, 
výkresy jsou podrobné a přehledné. Výše uvedené nepřesnosti nejsou zásadního 
charakteru vzhledem ke složitosti zadání. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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