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Název diplomové práce: Bytový dům s komerčními prostorami 

Předložená diplomová práce Tomáše Pevného řeší komplexní stavební dokumentaci pro 
provedení novostavby samostatně stojícího bytového domu s komerčními prostorami. Stavba 
se nachází v katastrálním území Trenčianske Stankovce, část Malé Stankovce. Objekt slouží 
jako bytový dům s komerčními prostorami, sloužícími jako Fitness Centrum. Součástí práce 
je dále posouzení z hlediska stavební fyziky, požární posouzení stavby. 
Řešený objekt je navržen s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. 

Jako hlavní nosný systém stavby byl zvolen podélný, stěnový ze sytému Porotherm 
v kombinaci s železobetonovými stěnami. Vodorovné konstrukce jsou převážně ze systému 
Porotherm, ostatní jsou z monolitického železobetonu. V komerční části jsou stropní 
konstrukce navrženy se systému Spiroll. Nad bytovým domem je navržena jednoplášťová 
plochá střecha a nad komerčními prostorami je navrhnutá jednoplášťová extenzivní střecha. 

K předložené diplomové práci mám následující otázky: 

C.3 - Koordinační situační výkres 
- Nejsou známy vzdálenosti inženýrských sítí při jejich souběhu. Je respektována  
ČSN 73 6005? 
- Jakým způsobem je řešeno odloučení ropných látek ztékajících ze zpevněných 
pojezdových ploch napojených do retenční nádrže? 
- Vysvětlete umístění elektroměru do šachty? Je to vhodné? 

D.1.1.2 / 3 – Půdorys 1NP / 2NP 
- Jakým způsobem bude řešeno odvětrání prostor WC a koupelny ve středové části 
objektu (prostory bez oken)? 
- Vysvětlete vyvedení železobetonové vnitřní nosné stěny na hranici obvodové stěny. 

D.1.1.5 – Řez AA, BB 
- Definujte výšku zábradlí při možnosti pádu osoby do hloubky 9,2 m dle ČSN 73 
4130. 

D.1.1.10 – Detail B 
- Vysvětlete a popište funkci těsnícího plechu v detailu napojení obvodové stěny a 
stropní konstrukce. 

D.1.1.11 – Detail C 
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- Jaká je skutečná délka vyložení vyložení železobetonové konstrukce atiky? Kótování 
předsazené části atiky se neshoduje s ostatními kótami. 
- Jakým způsobem bude řešeno zabránění klopení ŽB konstrukce atiky? 

D.1.1.17 – Řez AA, BB 
- Zdůvodněte volbu dvoustupňové drenáže u základové konstrukce. 

D.1.2.06 – Půdorys základů 
- Zdůvodněte rozdílnost založení objektu SO01 a SO02 (kombinace základové desky a 
základového pasu) 

Diplomová práce Tomáše Pevného svým rozsahem a formou zpracování odpovídá 
požadavkům, které jsou na diplomové práce kladeny. 

 Řazení práce je přehledné a grafická úroveň zpracování je dobrá a srozumitelná. 
V práci jsou některé chyby v technickém řešení a chyby formálního charakteru, které však 
nemají podstatný vliv na funkci a statiku stavby. Ostatní nedostatky práce jsou spíše 
nepřesnosti v textovém i grafickém projevu. 

 Závěrem lze říci, že student zpracoval diplomový projekt v rozsahu požadavků 
kladených na diplomové práce, a to na dobré úrovni. Výkresy jsou podrobné a přehledné. 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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