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Projekt bakalářské práce řeší polyfunkčnídům s wellness v parteru. Jedná se o šesti podlažní
objekt (4 nadzemn( a 2 podzemní podlaží). Dům je součástí nové blokové zástavby. Vjezd do
podzemních garáŽÍje přístupný zboční ulice. V 1.suterénu se nachází garážová stánía
ČásteČně wellness, v přízemíje wellness, ve vyšších podlažích jsou bytové jednotky.

Předmětem projektu je řešení profesních ástí:
stavební
konstrukční
TZB
PBŘ
realizace stavby
interiér

Obecně:
Grafická Úroveň projektu je zdařilá, doporučil bych zvyraznit řezové čáry v půdorysech (;'sou
tence), legenda materiálŮ i místností na rrýkrese je přehledná. Postrádám vyznačení +-0,000
na rrykresech. DispoziČnířeŠeníse jevíjako funkční, pouze využití 1.np - velký společenský
prostor v místě zádveří 1.03 a 1.01 patrně nebude takto zcela využit a zhodnocen, dále 4.np
m.Č. 4.04 je diskutabilnÍ. V rámci dokumentace stavebníčásti postrádám půdorys Z.pp.

stavební část
Železobetonová stěna tloušťky 300 mm v místě schodiště je patrně předimenzovaná
(oČekával bych 200 mm). Mezibytové stěny z tvárnic Ytong tl. 650 mm patrně nevyhoví
akustickým poŽadavkŮm. Na wc nejsou umístěny (dle legendy) závěsné toalety se
zapuŠtěnou nádrŽkou, coŽ je dnes standard a je zapotřebí připravit v tloušťce stěny
dostateČný prostor pro umístění. Umístění zárubní dveřítěsně ke zdi není z důvodů úplného
otevření dveřídobré (např. m.č.2,t2), nutno počítat s prostorem pro kliku. V půdorysech
postrádám znaČenírnýŠkových úrovní na mezipodestě , balkonech. Zateplenív tloušťce 135
mm u Železobetonové stěny patrně nevyhoví normě, nebo jen těsně. Střešnívýlez 600/600
je poměrně malý, nutno zohlednít požadavky provozu domu v delším horizontu.
Detail nadpraŽÍ ,,parapetu na konzole" - řešení koWeníOSB desky na schránce žaluzií (není
moŽno kotvit do vlastníschránky). Detail ,,zábradlí na terase" - chybíkotveníoplechování.
Detail ,,vstup na terasu" - koWení do betonového trámu musí b,it v dostatečné vzdálenosti
od hrany trámu, což není.

Závěr
DispoziČní řeŠení by bylo vhodné domyslet do detailu, jak z hlediska vhodného využití pro
klienta, tak z hlediska zhodnocení pro investora. Grafické zpracováníje zdařilé a ž na drobné
uýjimky. Řešenístavebně technické by si zasloužilo větší pózornost, igména v detailu.
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