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oponentní posudek hodnotí baka|ářskou práci s názvem ,,Poýunkční dům v Brně,., kterou
vypracova|a studentka Monika sobotková ve ško|ním roce 2076/2077. obsah baka|ářské práce je
č|eněn do nás|edujících částí:

A - Dok|adová část
B _ Konstrukční studie
c - stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby
D - Architektonichý detaiI

Baka|ářská práce obsahuje rovněž voIné pří|ohy a to architektonickou studii, modeI architektonického
detailu a cD s dokumentací.

1. Posouzení úrovně stavebního řešení 2 h|€diska konstrukčního, provozního a architektonického.

Novostavba po|yfunkčního domu je umístěna v Brně - Líšni na nevyužitém pozemku mezi u|icemi
Novo|íšeňská a Josery Faimonové. Pozemek v mírné zatáčce je svažid s orientací s-J a budova je
řešena jako terasovlí dům' Pozemek je přístupný od severu z ul' Novo|íšeňské, která je rušnou
dopravní komunikací, v|astní pozemek je porost|ý křovinami. Půdorysný tvar budow je vějířoviý a
jeho tři kříd|a se paprskovitě rozbíhají po svahu. Funkčně je novostavba navržena zčásti pro byd|ení-
obsahuje bytové jednotky různých ve|ikostí a zčásti pro občanskou Vybavenost - kavárnu a
fitcentrum' nedí|nou součástí budovyjsou zak|adačová garážová stání a parkovací pIocha při západní
straně budovy. Dispoziční řešení objektu odpovídá orientaci vůči wětovrým stranám a s výhodou
využívá i zvo|ený konstrukční systém, kteď tvoří kombinace mono|itické spodní stavby a modu|orr'ých
kontejnerů tntecon. Kontejnery jsou umisťovány ve směru sk|onu svahu na že|ezobetonovou spodní
stavbu i na sebe navzájem, v nejnižší části jsou podepřeny konzo|ami na vid|icovit'ých podpěnich,
za|ožených na pilotách' H|avní vstupy do objektu jsou od komunikace, příjezd do garáží z boční
strany, z bočních stran jsou řešeny také přístupy do bytů. V severní části domu jsou umístěny
prostory přístupné Veřejnosti _ kavárna a fit centrum, dá|e spo|ečné prostory bytového domu, vč.
zázemí pro personá|, návštěvníky i obyvate|e domu. Terasorný dům má v sou|adu s osazením ve svahu
p|oché střechy a terasy, navržený je v bí|ošedé barevnosti a vstupní fasáda je oživena předsazenou
peďorovanou stěnou' V bočních fasádách jednot|iv.ých kříde| domu jsou osazena okna různých
rozměrů, odpovídající dispozičnímu řešení a umožňující požadované denní osvět|ení obytných



místností. Vodorovné stropní konstrukce vyp|ývají z konstrukčního řešení kontejnerů. stavebně
konstrukční řešení novostavby je možným řešením, provozně předpokládanou funkci p|ní a
architektonicky je na dobré úrovni. Z h|ediska dispozičního řešenL řešení architektonického a
urbanistického nemám k před|ožené práci připomínky. Stávající síd|ištní zástavba je v dostatečné
b|ízkosti od komunikace, navržená budova se do daného prostředí hodí, rnihodou je dopravní
napojení vč. blízkostí stávajících inženýrských sítí.

2. Úp|nost, přesnost řešení obiektu v rozsahu zpracované dokumentace, hodnocení grafické
úrovně.

Grafické zpracování baka|ářské práce má dobrou úroveň, před|ožené výkresy i ostatní části BP jsou
ceIkem přeh|edné, výkresy převážně správně kres|ené.

3. vytěení chyb v konstrukčním, provozně technickém řešení a v dodržování zásad zakreslování
stavebních konstrukcí.

Připomínky:
PZ a 5IZ, odpovídající zadání
Výkr. c{1: situace širších vztahů. bez připomínek
Výkr. C{2: Koordinační sítuace - více bych zuý'razniIa půdorysný tvar objektu a Vstupní partie do

jednot|i\^ých částl a to a|espoň k řešenému kříd|u budovy
Výkr. C{3: Katastrá|ní situace _ bez připomínek
Výkr. c-04: zák|ady - chybí úrovně PT, UT, pod ŽB zák|ady musí být podk|ad upravený, rníztuž se

nemontuje přímo ve ýkopu
Výkr. c-05: Půdorys 1.NP, chybí úrovně terénu a zvýraznění vjezdu ke garáži
Výkr. C-06: Půdorys 2.NP, terasa nad 1.NP by mě|a být ce|á zakres|ena, je tu přímá Vazba na 2.NP
Výkr. C{7: Půdorys 1.PP, ráda bych vidě|a |epší vazbu na přístupovou konstrukci u Vstupů
Výkr. C{8: Půdorys 2'PP, dtto
Výkr. C.09: Půdorys 3.PP, chybí úrovně terénu (i když úroveň 3.PPje nad terénem)
Výkr. c-10: strop nad 1.PP, bez připomínek
Výkr. c-11: strop nad 2.NP, dtto
Výkr. c-12: strop na d 1.PP, dtto
Výkr. c.13: strop nad 2.PP, dtto
Výkr. C.14: strop nad 3.PP, dtto
Výkr. c-15: výkres tvaru střechy 1, bez připomínek
Výkr. c-16: Výkres tvaru střechy 2, dtto
Výkr. c-17: Řez a.A, chybí úroveň terénu v nejnižšíčásti
Výkr. C.18: Řez B.B., detaiIní skIadby vodorovných konstrukcí by se měly týkat zobrazených odkazů
Výkr. c.19: Poh|ed 1 - východní, chybí úroveň terénu v nejnižší části
Výkr. c-20: Poh|edy 2, 3 - severní a jižní, dtto
Výkr. C.21: Detai| 1- okno u atiky, bez připomínek
Výkr. C-22: Detail 2 - okno na terasu, dtto
Výkr' C-23: Detail 3 - roh u kontejneru, dtto
Výkr. c-24: Výpis sk|adeb konstrukcí, dtto
Výkr. c-25: Výpis prvků z 1.NP a střechy, dtto
Část D - architektonický detaiI předsazené perforované fasády, možné řešenI bez připomínek

Pozn. V půdorysech obecně je h|avně v ma|ých místnostech hodně přepisů (kóty, odkary kresby - to
nepřispívá k přeh|ednosti uÍkresů. Nepřeh|edné je ze stavebních rnýkresů řešení vstupních částí -
(půdorysných k|ínů) mezi jednot|ivri mi kříd|y budovy, ve studii je to názornější a vazba na jednot|iVé
úrovně by měla být zřejmá ize stavebních Výkresů.



4. Zhodnocení baka|ářške pnáce z h|ediska v|astního tvůÉího přínosu a využitelnosti v praxi.

Baka|ářská práce je vypracována v požadovaném rozsahu a na odpovídající úrovni, vyt'ýkané
připomínky nemají zásadní rr.ýznam. S větší projekční praxí, zkušenostmi z rea|izací staveb a po
důk|adnějším dopracováníje práce pro praxi využiteIná.

5. Hodnocení k|asiÍikací d|e ETCS:
BIL,5

V Brně dne I2'2'zoI7 z kl,l,a,rn .
Ing. arch. Ludmi|a Manová.

K|asifikaění
Klas.
stupeň

A B c D E F

Číse|ná
klasifikace

1 2 2,5 3 4


