
  

Oponentní posudek – bakalářská práce 
 
 
Projekt : Studentský dům – Brno 
 
Autor :  Dominika Layerová 
 
Atelier :  Doc. Ing.arch. Miroslav Cikán 
 
Oponent : Ing.arch. Jiří Hejda 
 
Datum :  19. 06. 2017 
 
 
Urbanismus – místo stavby 
 

Autorka svůj „studentský dům“ umisťuje do rozvolněné blokové zástavby. Jedná se o nově 
navrženou zástavbu brněnského brownfieldu dle konceptu atelieru UNIT. Dům spojující v sobě 
studentské bydlení s vybaveností (kavárna, bar, posilovna, studovna) do této koncepce dobře zapadá 
a může okolnímu městu nabídnout atraktivní parter. Volné průchody do vnitrobloku se tak stávají 
jakousi další pěší ulicí. 
 
Architektonické a dispoziční řešení 
 
 Úvodní architektonickou studii považuji za solidní výchozí podklad. Z plánů a vizualizací je 
jasně patrný záměr autorky, který se snaží v bakalářské práci dále rozvíjet. 
 
K dispozičnímu řešení domu bych však měl několik výhrad – 

- Autorka navrhuje všechny byty přístupné z široké domovní haly s otevřeným schodištěm – 
spíše dvorany (a nebo pavlače ?). Tato hala má plnit funkci společenského prostoru. Za 
rozporuplné považuji však otevření hlavních prostor bytů s kuchyněmi prosklenými stěnami do 
této haly. Jednak se zde kříží vstup vždy do dvou jednotek s obytným prostorem a kuchyní, 
jednak zde není jiná možnost denního osvětlení a větrání, než přes chodbu. I z požárního 
hlediska toto řešení přinese komplikace a zbytečné náklady. 

- Poslední 2 podlaží s mezonetovými byty považuji za zcela zbytečná – vnitrobytová schodiště 
ubírají místo na další pokoje - neformální, společenské propojení podlaží zajišťuje více než 
dostatečně schodiště ve dvoraně. Za daleko lepší řešení bych považoval dovést k dokonalosti 
dvoupokojový modul z 2.np a ten zopakovat v celém domě vč. napojení na společenský 
prostor haly. 

 
Stavební a technické řešení 
 

Na základě prezentovaných materiálů lze určitě považovat stavbu za relizovatelnou. Vše je 
dokumentováno dostatečným množstvím detailů. Následují připomínky k jednotlivým profesím: 
 
Statické řešení –  

- Bílá vana je pro suterenní část určitě vhodná – při umístění prostor vybavenosti do suterenu 
(bar, posilovna ...) je však třeba důsledně dbát na vysokou kvalitu provedení konstrukce pro 
eliminaci průsaků spodní vody. 

- Kombinace sloupového a stěnového monolitického systému se jeví jako vhodná pro daný účel 
– je otázkou, zda by pro zjednodušení neměly být mezibytové stěny v celém rozsahu 
monolitické (a ne jen částečně) 
 

Stavební řešení / detaily – 
- Autorka dopracovala původní koncept fasády ze studie – předpokládá zde provětrávaný 

obklad fasády panely z perforovaného plechu. Tento (výtvarně efektní) obklad přechází i před 
okny v podobě jakési „záclony“. Toto nepovažuji u bytového objektu za zcela šťastné – zde 
bych upřednostnil výhled a bezprostřední kontakt s exteriérem při otevření okna. 

- Tyto plechové panely plní na balkonech bytů zároveň i funkci zábradlí – zde bych měl obavy z 
přílišné masivnosti celé fasádní konstrukce, pokud by měla skutečně splnit parametry 



  

zábradlí. Za vhodnější bych považoval realizaci co nejlehčího fasádního pláště, doplněného 
na vnitřní straně samostatným zábradlím, které by se na fasádě pohledově neuplatňovalo. 
 

- Projekt je doprovázen dostatečným množstvím stavebních detailů dokumentujících zvolené 
řešení. Většina z nich vychází z běžných, často používaných detailů – bez pokusů o riskantní 
experimenty. Za ne zcela správné řešení považuji snad jen důsledné dodržení návaznosti 
úrovně terénu / teras na úroveň podlah s nulovým výškovým rozdílem, ještě v kombinaci s 
posuvnými okny... 

- Za nevhodnou považuji i volbu dřevěné lamelové podlahy v kavárně – tato podlaha v přímé 
návaznosti na chodník bude v celém objektu nejvíce zatěžována a je zde zvolen nejméně 
odolný materiál.  

- Materiály v ostatních částech objektu naopak považuji za poměrně dobře volené s ohledem na 
mladistvý charakter objektu i jeho uživatelů  - maximální odolnost s minimální nutností údržby. 

 
PBŘS 
 
PBŘ ukazuje jednu z dispozičních slabin – nutnost ošetřit veškeré prosklené plochy mezi byty a halou 
požárními roletami. 
 
TZB 
 

Hloubka propracovanosti všech technických profesí, které autorka ve svém návrhu zmínila, je 
poměrně vyvážená a nezdá se, že by nějaká zásadní problematika byla opomenuta. Opět několik 
připomínek k jednotlivým profesím : 
 
Vytápění – 

- V bytech by bylo na místě použít pasivní konvektory nebo radiátory jako doplněk k 
podlahovému topení pro zajištění tepelné pohody u velkých prosklených okenních ploch.  

 
Chlazení – 

- Vzhledem k instalaci tepelných čerpadel v budově bych určitě zvážil jejich letní využití jako 
zdroje chladu (minimálně pro společné prostory, bar a kavárnu). Napomohlo by to i celoroční 
tepelné bilanci vrtů. 
 

Kanalizace – 
- autorka předpokládá využití děšťové vody pro zalévání a splachování toalet. Vzhledem ke 

složitosti čištění a distribuce (dvojí rozvod vody ...) dešťové vody pro splachování toto spíše 
nedoporučuji. Zásoby dešťové vody pouze pro zalévání lze řešit technicky poměrně 
jednoduše a efektivně. 

 
Celkový dojem a grafické zpracování 
 

Množství a kvalita práce na úrovni bakalářského stupně je solidní, práce je doplněna i o návrh 
interieru a osvětlení. Autorka má předpoklady dál rozvíjet své schopnosti a nasbírat potřebné 
zkušenosti v dalším studiu a praxi. 
 
Jako hodnocení navrhuji C.  Přes výše uvedené výhrady dokázala autorka dovést svoji studii do 
podoby, která by byla pravděpodobně realizovatelná a neztratila příliš z původního záměru.  
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