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Zadání a celkový kontext

Zadaním bakalářske práce byl návrh bytového domu v proluce ulice Prvního pIuku v Praze B

- Karlíně, v bloku mezi ulicemi Sokolovskou a Pobřežní, v bezprostřední b|ízkosti Negrelliho
vtaduktu Očekávanými cí|y návrhu bylo zachování kontextu uličního pručelí dotvoření
prolukou narušené městské blokové zástavby včetně řešení prostoru vnitrobloku Specifikem
lllice pr,,lt-lího pluku je skutečnost, že 1ejí osou v řešené části probíhá Negrelliho viadukt ulrce
má na každé straně jeden jednosměrný 1ízdní pruh a chodník. Hlavní pručelí navrhovaného
objektu je tudíž orientováno přímo proti viaduktu s velmi frekventovanou železnrčnitratí

Htstorický kontext lokaIity je vcelku 1ednoznačný - jedná se sice o puvodně založený
karlínský blok, jehož zástavba 1e však prúběžně, mnohdy radikálně měněna (např palác
AtIas na naroží Sokolovské a ulice Ke Štvanici) Bezprostřednímr sousedy navrhovaného
objektu 1e tak bytový dum z přelomu 19 a 20. sto|etí a zcela novodobý hotel B&B Hote]
Praha Bakalářská práce historii místa nezmiňuje v současnosti je pozemek zčásti zastavěn
utilitáiirínli přízemními oblekty které budou odstraněny zčástrle využíván pro parkováni

urbanistické řešení

Urbanistické řešení v případě zástavby proluky je v zásadě jednoduchou úlohou s daným
pozemkem r stavební čarou respektulící |inir současné zástavby ulice Koncepce zástavby
daneho pozemku vcelku odpovídá danému prostoru Navržené řešení z pohledu ultce
respektu1e urbanistickou strukturu města, navazule na okolní zástavbu ]ak z pohIedu
pudorysneho, tak z pohledu výškového řešení zástavby - s ohledem na velmr rozdílné
sousední budovy je řešení dle názoru oponenta zdařl|é Vhodné ]e rovněž využití
podIouhleho pozemku parcely pro návrh hlavního oblektu v ulrční řadě a dalšího oblektu v
prostoru vnitrobloku

Bakalářská práce ve své částr textové 1e zpracována stce velmt stručně ale v zásadě
v souladu se zadáním is požadavky platné legislativy Postrádá však odkaz na Územní plán
Hlavního města Prahy a porovnání sjeho požadavky. ikdyž sice už vlastní zadání jeho
pozadavKy splňule, 1edná se o funkčni plochu SMJ - smíšene uzemí méstskeno.]áclra
V textu rovněž není uvedeno, 1ak byl stanoven počet parkovacích stání v podzemních
podlaŽÍch - počty parkovacích stání ve stutdtt a BP nelze porovnat a ověřri - konlerrtai viz
níŽe. Dále tvrzení souhrnné technické zprávy, že,,stavba neleží v žáclnem ochrantlém
pásmu, ani v 1eho okolí", považuje oponent za poněkud odvážné

Mapa širších vztahů svůj účeI nesplňuje, protože nevhodně zvolené přílrš poclrobné měřítko
1,500 nedovolule zobrazll ani celý domovní blok, který je dostavován. Rovněž popis mapy 1e
příltš stručný Doložená koordinační situace 1e zpracována sIce přehleclně, ale spíše
mtnimalisticky - nejsou např. vůbec rozlišeny stávající a navrhované inženýrské sítě a
přípojky tomu také odpovídá až příliš stručná legenda s nepří|iš přesným poplsem - např
značení slaboproudu.

Architektonická koncepce domu, soulad architektonické studie a bakalářské práce

Koncept obytného domu 1e |ogický s technrckým zázemim a kavárnor_r v přízemí přístupnoii
přínro z ulice a s byty ve vyšších podlažích odpovídá zadání úlohy Obdobnou koncepci má
dvorní trakt se skladovým zázemím v přízemí CeIkove hmotové řešení vhodně reaguJe na
tvai pozernku který beze zbytku racionálně vyrržívá Byto,"cut část přeCstavu;í opakLllící se
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dvo1tce bytu 3+kk' a 2+kk' na 1ednotlivých podIažích s celkem standardními dispozrcemi
s prostornymr koupelnami a uložnýml prostory Rovněž umístění prostorneho bytu s terasami
v nelvyšším podlažíle loglcké a pochopitelně v současne developersKe výstavbe oDvyk!e

Prcstorný dvur oživují dva navrhovane stromy, ale.;eho plocha by sr zřelmě zasluhovaIa
podrobnější zpracování. Ze dvora je například možný druhý vstup do kavárny ale není ani
naznačeno nabízející se možné venkovní posezení u kávy

Architektonické řešení uliční fasády je strohé, jednoduché, ovŠem s ohledem na

bezprostřední blízkost železnice 1e zduvodnitelné že členrtější fasádv s balkonv lsoL]

ortentovány logicky do k|idného prostoru dvora,

SourIad architektonické studre a bakalářské práce je snad jen v celkovém hmotovem řeŠení

bytového domu. Zcela 1iné jsou v BP vlastní dispozice bytu, až na kavarnu zmlzely kortlerČní
prostcry ,y naclzemních podlažích zcela jinak je řešena doprava v klrdu v suterénech Je
všax třeba zduraznl| ze dtspozrce bytu Jsou nesrovnatelně kvalrtnělší neŽ ve studtt m1 např
iír-rr že ložntcove částr všech bytLr 1sou dusledně ortentovány do klldnělšlho prostoru dvora,
Celkově 1sou dispoztce v BP přehledné a praktrcky bez 1akýchkolrv podstatných zavad Dále
není zceIa 1asné proč dva suterény garaži přístupné šikmýmr rampaml celkem přrrozeně

s ohlecjenl na protáhlý tvar pozemku ve sturdrr byly v BP nahrazeny kombinací ar-rtovýtahu a

i ize nespeciftkovaneho sysléllltt attto zaklaclačtt který není anl schelnatickv naznačen
takže lze íéžko posoudit 1eho kapacltu Protože se evtdentně ne1edná o autoil]aticny
zakIac]ačovy systém automobtlu s v1ezdovým termrnálem 1e znl íněrrá konlbtnace
s autovýtahem uživatelsky provozně komplikovaná a nevstřícná

Architektonicko stavební řešení - D.1.1
Textová část
]e přehledně členěná. místy až příliš stručná např v části ,,D 1 1 a 5 Výl:is pottŽÍíilch

naIem'
Púdorvsv
,Jsou zpracovány přehledně v požadovanénr měřítku 1,50 včetně legend místnost1 a
rnateriálů Púclorysy suterénů a přízemí. až na výše uvedenou kritiku parkování tsou
přehleone a praktrcky navržené, na rozdíl od obdobných prací 1e zde oostatek prostorLl pi'o

:ařizerll TZB skIadování a to včetně odpadrr Kvalrtní drspozrční řešení bytu 1e znlíněnc
i,!,še, kcncepčním nedostatkem snad muže být pouze maiá drspoziční pestrost, s výlimkou
bytu v 7 NP 1sou navrženy v podstatě pouze dvě bytové dtspoztce K vlastnímu technrckému
a graítcketnu provedeni těchto příloh nemá oponent další kritické přrpomínky dále je

.ivedello poLrze několrk drobných postřehu
. Kavárna, peče o hygrenrcke Zazemi hostu i personarr-] ]e Cit]leztcl rl! llet]e 5,;_]í ,, -l

plocha WC a šatny neni adekvátní vzhledem k chybělícírtl prostcrátn prc i,r.jrc] a

alespoň minimální skladování.
. v půdorysu 2,Np chybí pohled na střechu severní části garáží - o extstenci této

,zelené" střechy se lze dozvědět až ze stavebních detailu.
. v púdorysech schodišt'ových podest posledních podlaží by měla být vyznačena

pozlce výlezu na střechu V hIavním oblektu lze poztci dovodit z purdorysr-r střechy se
zakresleným výlezem, ve dvornim oblektu neni přístup na střechu vyznačen vubec,

Řezv pohledv
Jsou přrměřeně přehledně zpracované vzhledem k měřitku 1.50, oosahuli dostatek
výškových údalů označení skladeb souvrství, v pohledech legendy materiálu r navrhovaných
vyíoDku k iottlr-t pouze dvě poznárnky,

" l(e světle výšce místností 2815 mrn by dle nazolu oponenta byly vhodnělŠí t dveře
s rie]koryselší výškou 2']00 nrm než navrhovaných 1970 mm

o Balkon ve 2,NP dvorního traktu nad zvýšenou střechou severní částr garáŽÍ 1e z teto
střechy lehce dostupný, což není přílrš bezpečné
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Deiatlv
Pět podrobných detailů v měřítku 1 10 v potřebných pozicích vykazuje v některých případech
zlednodušení - např v případě omítek - vtz niže skladby Celkově 1sou však zpracovány
přehledně 1asně s použrtím většrnou běžných osvědčených opakovaných řešeni, Pouze u

balkonu kotvených na nosnících typu,,lsokorb' je vhodnější jejich výškové umístění tak aby
člsta úroveň podlahy balkonu nebyla výše než podlaha místnosti znižle ba|kon přístupný
Tabulkv vÝp|ní otvorů, klempířskÝch a zámečnickÝch vÝrobků, lehkÝ obvodovÝ plášt
jsou schematicky rozkreslené a popsané, místy s jistým zlednodušením - např u tabulek
dveři 1e nutné uvádět jejich případnou požární i bezpečnostrrí odolnost, u .,francouzských .

oKen hiavní fasády o ploše térněř 4,5 m'.1e otázkou, zda s ohledem na provoz železillce iia
NegreIliho viaduktu by nebylo vhodnější jejich tro.1í zaskIení namísto dvojskel a 1ejIch
případné doplnění vnějším stínícím systémem. Tabulky sice neobsahují veškeré navržené
prvky a jejich vlastnosti, ale v souIadu se zadáním postihují typické příkIady navrhovaných
položek.
Tabulkv skladeb konstrukcí (podlah, střech a stěn)
zahrnulí prakttcky veškeré možné pozice v navrhovane BP 1sou však zpracovány s;rstým
zjednodušením, např ve všech skladbách, v nichž se vyskytule vnější omítka na tepelné
izolacr chybí pod omítkou vrstva podkladní stěrky se ztužulící sít koLr Naopak na
sádrokarlonových příčkách (W12 13 14) a dokonce i na SDK podhledu (POB S03) je
navl,nována vápenocementové omítka tlouštky 15 mm Tyto případy oponent považrrle spíše
za neclos|atky zpusobené absencí konzuitací stavebně technickeho řešení

Stavebně konstrukční řešení - D.1.2

1e doloženo podrobnou techntckou zprávou a výkresy tvaru typrckých podlaží se sklopenýmt
řezy. Statický výpočet řeší parametry průvlaku, sIoupú a baIkonove desky včetně návrhu
ltr.'tzl l lž r,

Požárně bezpečnostni řešeni - D.1.3

]e zpracované rovněž velmi podrobně v souIadu se zadáním, výpočtová část patrně za
využllí p[ogramového vybavení Požární situace má sice všechny potřebné atributy výkresu
PBRS, bylo by však vhodné jt doplnit o pozice průběhu inženýrských sítí - navržený požární
hydrant by poté nelevitoval v prostoru Pozitivní hodnocení si zasIuhuje výběr prvního
nadzemního podlaží pro řešení požární problematiky vybraného pod|aží, protože po požární
stránce je probiematika tohoto podlaží složttě.lši oprotr typtckým bytovým podlažlm

Technika prostředí staveb (TZB) - D.1,4
zpracováno spíše ,tradičně" v profesích vzduchotechnika, vytápění vodovod kanallzace,
pIynovod, eIektrorozvody protipožarni zařizeni a zařízení vertrkální dopravy osob Přípolky
1ednotlrvýcn energtí a medii jsou doloženy ve výkresu situace která te totožná s výše
zmíněnou koordinační situací a má tudíž totožné nedostatky Jednotirvé profese 1sou
zpracovány pečltvě a podrobně technické zprávy jsou doplněny potřebnými výpočty

V uvedených profesích oponent naopak postrádá alespoň stručný popis řešení hromosvodu
uzemnění a celého souboru slaboproudých rozvodů (EPS telefon, internet - wi-fi signál
STA nebo kabelová te|evize, elektrický zámek vstupních dveří s dorozumívacím zařízením.
popř s kanrerou atp ) Ve studentském projektu oponent rovněž postr-ádá návrh
alternatrvních zdrojů energií, popř využití dešt'ových vod z pIoché střechy pro zálivku nebo
splachován í.

Samostatnou kapitolou je zakladačový systém parkování automobtIu, což 1e problernatrka
v praxi řešená specialrzovanýmt firmami nicméně v BP měla být alespoň zminka a

1ednodurchá skica systému oduvodňulící skutečnost, že dimenze navržených garáži tomuto
systét-tlr'l odpovídalí a systém má deklarovanou kapacitu
Jednotlrvé proíese tento posudek nehodnotí s následulíci výjimkou,

- Část vytápění postrádá alespoň úvahu o možném návrhu chlazení obytných místností
s rozměrnými ,,francouzskýmr' okny, zvláště pak místností nadstandardního bytu
v posledním sedmém podlaží
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Realizace staveb - D,1.5
Textová r výkresová část by svolí podrobností zřelmě obstá|y l v prax] Stavenrště 1e
konctpovárlo přiměřeně daným místním podmínkám nicméně úplný zábor 1edne polovrny
ultce Prvního pIuku pro zařízení staveniště až na doraz k čerstvě rekonstruovanému viadr_lktt-t

by v praxt u povolujících orgánú nemusel najít pochopení.

lnteriér - D.1.6
Návrh interiéru řeší v podstatě jednoduchý prostor schodiště a 1eho podest v typickém
bytovém podlaží domu v uliční řadě To však neznamená, že by si tato občas opomílená část
rnteriéru pozornost architekta nezasloužila

Rešer-rí prostoru chodby je doloženo formou pudorysu řezu detailu a příkladu použrtých
výrobku včetně podrobného pop|su v části textové Je jen škoda, že označení prvního a
posledního schodištového stupně dle požadavku vyh| č 398/2009 Sb. které je v textu velmi
podrobně popsáno není vtdttelné anr na 1edné ze dvou vizuallzaci přičetnž sclrodištove
stupně 1sou zobrazeny ve velkem detatlu Až na tuto drobnost však obě vtzualrzace Cavali
přesnou představu o navrhovaném prostoru a jeho 1ednoduche čtste eleganct

Grafické zpracováni, úroveň prezentace

Prolekt 1e zpracován 1asně, přehledně, 1ednotltvé části mají vIastní seznamy příloh. orientace
v portfolru 1e bezprobIemová Graftcké přílohy jsou zpracovány pečltvě a podrobně celková
úroveň prezentace je pro bakalářskou práci zceIa adekvátní

závěrečné hodnocení

Bakalářská práce je zpracována ve|mi podrobně, pečlivě na úrovni absolvovaného studra
urbanistické i architektonické řešeníje kvaIitní. respektulící kontext nejbližšího t štršího okolí
o čemž mj svědčí vypovídající a rovněž kvalitně zpracované vizualizace - zákresy do
fotografií zpracované ve íázj architektonické studie Požadovaný zavazný obsah bakalářske
práce je splněn. Výše uvedený, poměrně velký rozdíl mezi dispozičním řešením studte a
bakalářské práce, kvalitativně však převážně ve smyslu pozitivním, by mě| být 1edním
z témat obhajoby BP

ceikcve pozitlvt,tí hodnocení není v rozporu s třeml stranami výše urvedenylch postřehu ktere
1e třeba chápat 1ako témata pro dtskuzt při obhajobě bakalářské práce než 1ako chyby *
práce žáciné fatální chyby neobsahuje obdobné postřehy je možné uvést iu většiny reá|ných
1,,rolektLl z pIaxe

Bakalářskou prácr navrhult ohodnotrt klasrfrkačním stupněrn dle ECTS

B, B0 až 89 bodů, velmi dobře.

V Praze, únor 2021

lng arch lvan Šrom, autorizace ČXn OOgSg
-42a 606 765 722
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