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Autorka ve své diplomové práci zpracovala projekt k novostavbě třípodlažního domova pro 
seniory v obci Přerov. K diplomové práci mám následující dotazy a připomínky:

C.3 – Situace

- Byl počet parkovacích míst ověřen výpočtem? Jak je propojeno parkoviště s hlavním
vstupem do objektu, zvláště pak pro bezbariérové užívání stavby?

- Bude kontejnerové stání dostatečně velké? Jaké má rozměry? Proč je umístěno u 
hlavní přístupové cesty k objektu?

- Jak určím polohové umístění vsakovací šachty?

- Bude pozemek oplocen?

D.1.1.01 – Půdorys 1NP

- Koupelny v bezbarierových pokojích – jsou jednotlivé zařizovací předměty umístěny
vhodně? Bude možné použít WC bez cizí pomoci?

- Není úklidová místnost trochu předimenzovaná? Jak jinak by se dal prostor využít?

- Výtahová šachta bude zděná z tvarovek Porotherm, jak je ve výkresu, nebo ze 
ztraceného bednění, jak je zakresleno v detailu konstrukce?

D.1.1.02 – Půdorys 2NP

- Nebylo by vhodné umístit dveře mezi kancelář sekretářky a kancelář ředitele? 
Nebude ředitel zklamaný, že má menší kancelář než sekretářka?

D.1.1.03 – Půdorys 3NP

- Proč je sklad pozůstalosti umístěn ve 3NP?

D.1.1.04 - 05 – Půdorys ploché střechy

- Proč jste volila spádovou vrstvou z lehkého betonu?

- V řezech 1-1 a 2-2 jsou částečně chybně vykreseny stropní konstrukce. 

- Proč byly voleny stropy Miako? Jaké jiné konstrukce by byly vhodné na stavbu 
takového rozsahu?

- Z jakého důvodu byl volen minimální spád střechy právě 3%?

D.1.1.06 – Řez A-A

- Proč tvoří stropní konstrukci nad prostorem schodiště železobetonová deska tl. 
250mm? Je taková mocnost nutná?

- Zdivo atiky je chybně vyšrafováno, podle detailů se jedná o zdivo PTH 24 profi.

19 – Skladby konstrukcí

- Vysvětlete skladbu S12 (příjezdová cesta). Proč tvoří podklad železobetonová deska?

- Ve skladbě SD1 (mezipodesta) bude keranická dlažba lepena přímo na kročejovou 
izolaci?




