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Dům s pečovatelskou službou

Hodnocení návrhu provozně dispozičního řešení:

Dokumentace stavební časti prováděcího projektu vycltátzela z architekÍonické studie

samostatně zpracovarré diplomantem. student řeši1 objekt jako samostatně stojící na svažité

parcele, 1ejíž svažitosti vhodně vyvžívá. stavba je řešena jako podsklepený obiekt o čtyřech

naďzemních podiažích, objekt je ukončený plochou střechou ve dvou urovních, Dispoziční

řešení je zdařilé,funkění, parkování je navrženo v dostatečném počtu v suterénu objektu a na

pozemku, respekíuje požadavky bezbariérového řešení celého provozu domu s pečovatelskou

službou. oceňuji, že student dobře vy,užil plochu řešené parcely s ohledem na světové strany a

přístupové komunikace a jednotlivé funkční části objektu na sebe vhodně navazují,

Hodnocení návrhu konstrukčního řešení:

vkonstrukčním řešení byly použi§ modemí materiály a technologie užívané dnes pro

výstavbu občanských a bytoqých objektů. Je zpracováno včetně tepelně technického

posouzení konstrukcí, požarné bezpečnostního řešení, prezentované detaily jsou pečlivě

zpracovaté.

Hodnocení formální a graíické úpravy práce:

Grafická a íbrmální rrroveň práce je na velmi dobré úrovni, respektuje platné CSN,

Předložená dokumentace je přehledná,

Hodnocení originality řešení a uplatnění tvůrčího přístupu k řešení zadaného úkolu:

Diplomant zadané téma zdárně zv|ád!, už odarchitektonické studie objektu je patmá snaha

o vytvoření zajímavéholrmotového a provozního řešení objektu na svažíté parcele,

Nejasnosti a nepřesnosti, jichž se student dopustil v jednotlivých částech práce:

1. Vysvětlete, jak je řešena hydroizolace spodní stavby. Co je to xypexová deska? Jak se

liší od vodonepropustné že\ezobetonové konstruk ce tzx . ,,bíIé valy"?

2. Popište postup provádění pilot, tzn, pilotovací úrovně,

Předložená dokumentace je

dodržení stávajících norem pío

úrovni,
Navúené konstrukění a stavební řešení je

doplnění uvedených nejasností a nepřesností, V
ani konstrukční chyby.

V Bmě dte 23.1.2a17

zptacována vrozsahu zadání a její uroveň co do věcnosti a

nal, hování občanských a obytných budov je na velmi dobré

rcalizovatelné pro navrhovaný objekt po

projektu nebyly shledány zásadní stavební
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