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Bakalá ská práce eší návrh polyfunkčního domu v centru Brna. Jedná se o objekt čristečně
podsklepeny s maximálně 6 nadzemními podlažími, V suterénu jsou navrženy zakladačové
ga tže, v lNP se nachází prostory Základní umělecké školy a maloprodejna zeleniny, ke které
náleŽí ještě skleník umístěn;i v rámci 4NP. Zby|é části objektu obsahují bytové jednotky.
P edloŽená práce je zamě ena na část dokumentace objektu (pridorysy do 3NP). Budova je
navrhována s moderní mi T ZB systémy (rekuperace, fotovoltaika).

1. Konstrukční studie
Student navrhl poměrně složitou stavbu, sloŽenou z několika částí o ruzné podlažnosti a s
vyrazné ělenitou fasádou. objekt je z hlediska konstrukčního i tvarového vhodně navržen do
proluky stávající zěstavby. Dispoziční náwh hodnotím jako vcelku zdaŤily. občas jsou zde
jisté nedostatky, nap . pracovna 8.304 nemá p ímé osvětleni a nelze ji proto považovat za
obynou místnost, otázkou je dostatečné proslunění bytu B.2.
Sfudent zvolil kombinaci nosného systému Velox (stěny, stropy) s p robetonovymi p íčkami
Ytong. Založení je na základov ch pasech, v místě zitŤenl do svďru je správně navrhoviína
opěrná stěna s injektovanymi kotvami, st echy jsou u jednotliv;ich částí stavby ploché nebo
sedlové.
K obhajobě bakala ské práce vznríším tento dotaz:
- nemají navrhované ložnice v bytech malou podlahovou plochu?

2. Stavební část
Dokumentace je vcelku podrobná, myšleno je i na vedení instalací v objektu. Je zde možno
najít drobné nedostatky, nap . u vnitních dve í je zak tována nesprávně v ška otvoru, chyby
jsou u zakreslení schodišť, u qikresu stropu není dostateěně popsáno schodiště, V ezech
chybí zakreslení p ekladťr v p íčkách. Z hlediska statického je otázkou vynesení ustupujících a
prolamovan;ich obvodovych stěn.
Dotazy k obhajobě:
- z Hady - jalcy se uvažuje materiál z klad a proč je pod základy navrhov n zhutněny
podsyp?
- terasy _ jak a čím je vytvo eno sp dování teras a jak je myšlen odvod vody?
- strop nad 3NP * v p doryse. 3NP je znázorněn v místě zalomené fasády sl<ryty pr vtak jak je
tato konstrukce v r mci stropu myšlena? Jake jsou cca uvažovány tlouštilry desek Dl a D2?



- detail u skleníht (C.19) _ je u podlahy dostatečnd tloušt?ra rozndšecí vrstvy (navržena je
samonivelační malta tl. 3 0-6 5 mm) ?

3. Architektonicky detail
V rámci architektonického detailu ešil student konstrukci fasádní větrací klapky v návaznosti
na prosklení.
Dotaz k obhajobě:
- koMení pevného rámu do zdiva (prvlry č.8 a 9) - je lmtevní délka v železobetonu dostatečn ?

P edloŽená bakalá ská práceje z hlediska architektonického na kvďitní rovni, jsou zde
zqímavé prvky v podobě usfupujících podlaží a ešeď fasády, dispoziční ešení je také vcelku
zdďilé. Vzhledem ke složitosti stavby je p edloŽenápráce na kvalitní ťrrovni, oce uji zejména
néu;orné zpracování dokumentace věetně textové části a komplexnost znalostí studenta i
s ohledem na problematiku TZB.
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