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Bakala ská práce eší návrh sociálního bydlení v Brně Malomě icích, kÍeré je určeno pro
obyvatele romské komunity. Student na zadaném irr;emní navrhl celkem 9 solitérních
rodinnych domťr vystavěn1ichze slrírny. Zqímavou myšlenou projektu je i to, že se uvažuje se
zapojením budoucích obyvatel do samotné vystavby. Podrobněji je v projekÍu ešen jeden
objekt určeny pro rodinu o 10_15 členech. Jedná se o nepodsklepeny dťlm se 2 nadzemními
podlažími, zast ešen je pultovou zelenou st echou.

l. Konstrukční studie
Student navrhl jednoduchou hmotu objektu o obdélníkovém pťrdoryse. Vzhledem k využití
d evěné nosné konstrukce vyplněné slrímou má objekt navrženo oproti terénu zq šené
p ízemí, resp. vzduchovou mezeru pod podlahou lNP. Dispozice je navržena vhodn1fm
zp sobem, také s ohledem na zvyklosti a početnost obyvatel r mského etnika. Doporučil bych
navrhnout st íšku u hlavního vstupu a umístění dve í v rohu stěn také není s ohledem na
vnit ní vybavení místností ideální.
objekt je navržen z p írodních materiál , nosná konstrukce je ze d eva, stěny jsou vyplněny
slámou a doplněny hliněnou omítkou. P íěky jsou navrženy znepálen ch cihel, pultová
plochá st echa je ešena jako zatravněná.
K obhajobě bakala ské práce vznáším dotaz:
- situace * vysvětlete, lrde je navrhováno prodloužení komunilrace a jednotlivych inženyrslrych
sítí

2. Stavební část
Dokumentace včetně textov;ich zpráv by mohla b t zpracována podrobněji, oběas jsou zde
jisté nedostatky, nap . situace není dostatečně prok tována, v pridorysech chybí popis
spádování terasy či balkonu, občas je použit špatn; typ čáry, ve qkresy detailri není uvedeno
kotvení prvkri a vrstev. obecně není z dokumentace zcelajasná nosná d evěná konstrukce
stavby nebo jsou v ní nejasnosti ve v;ikresech, nap . u vykresu stropu je v ezech v rámci
obvodové stěny zakreslena dvojice vodorovn;ich trám , zatímco v pridoryse stropu je obrys
jen jednoho trámu. Doplnil bych také v;fkres nosné konstrukce podlahy lNP.



Dotary k obhajobě:
- z klady - do čeho budou op eny slouplry vynášející vnit ní schodiště a část stropu? Nebylo
by vhodné navrhnout nějaké opláštění po obvodu z klad v místě vzduchové mezery pod
podlahou INP?
- st echa _ vysvětlete, jak budou podep eny nosné tr my T3?
- detail uložení okrta _ jak a kde bude kotven okenní rám? Dopltková d evěná konstrukce u
olcrta je navržena z vodorovnych hranol 60/100mm a svislych sloupk 60/60mm _ jsou tyto
dirnenze dostatečné?

3. Architektoniclcy detail
V rámci architektonického detailu popsal student podrobněji vnitní p íčku z dusané hlíny.
Zptacování je velmi názotné, pěkny je nap íklad 3D ez stavbou.
Dotazy k obhajobě:
- z jakeho d vodu je uvažována tlouštko konstrukce 300mm, když se jedná o nenosnou
p íčfu?
- v p íčce je zabudován d evěny sloupek _ bude d evo v p ímém kontahu s hlínou nebo bude
nějak ochráněno proti vlhlcosti p i vystavbě p íčley?

Závěremlze Ťíci, že student zpracoval bakalrí sky projekt v požadovaném rozsďtu. P edložená
práce je z hlediska architektonického na dobré itrovnio oce uji zejména návrh stavby
z p írodních materiálri. Drobné konstrukční a projekěď nep esnosti lze p ičítat nepozornosti
nebo nedostatečné praxi v projekční ěinnosti. Bakala skou práci doporučuji k obhajobě.
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