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Podkladem pro bakalářský projekt byla studie domova pro seniory, místa pro klidný
život nejen nesoběstačných, částečně nebo zcela imobilních seniorů a dospělých osob
s těžším stupněm demence. Domov nabízí vedle pečovatelských úkonů také
ošetřovatelskou, rehabilitační a zdravotní péči, paliativní péči, a to nepřetržitě 24 hod
denně.
Cílem studie bylo vytvoření moderního areálu složeného z více obytných objektů
doplněných o další potřebné služby, který nabídne nejen bezpečnost a soukromí, ale
také možnost každodenního vzájemného setkávání.
Zadáním bakalářské práce je severozápadní část pětipodlažního objektu, ve kterém se
nachází denní stacionář, byty pro soběstačné seniory, zdravotnická zařízení a prostory
kavárny.
Architektonická studie je ve stavebním projektu respektována, architektonický výraz
odpovídá účelu a hmota novostavby odpovídá měřítku zástavby v dané lokalitě.
Práce je prezentována v obvyklém rozsahu.
Stavební řešení obsahuje všechny předepsané části a náležitosti.
V projektu lze nalézt určité drobné dílčí nedostatky, a to:








jako koordinační situaci je prezentována situace POV. Chybí zde severka,
rozměry navrhovaných objektů, přípojek, výškové kóty terénu, odstupy
objektů od hranic pozemku, dále pak podrobnější legenda značení
výkres základů je zbytečně prezentován v měřítku 1 : 50, chybí zde stavební
detaily, kóty, šrafy konstrukcí v řezu a jejich popisy
ve výkresech půdorysů chybí podrobnější popis konstrukcí, číslování
schodišťových stupňů, chybně je kresleno napojení konstrukcí v řezu, měla
by být podrobnější tabulka místností, okno u schodiště je zakresleno s
tepelným mostem
ve výkresech řezů, pohledů chybí na toto měřítko více podrobností
detaily by bylo lépe prezentovat v měřítku 1 : 10
v detailu skladby střešního pláště S1 se pod asfaltové pásy nedává
geotextilie, pásy se lepí na pevný podklad na speciálně upravenou tepelnou
izolaci

Část technických zařízení budovy je zpracována v požadovaném rozsahu.
Část interiér řeší kuchyni v domově pro seniory v denním stacionáři. Projekt je řešen v
dostatečném rozsahu v barevném provedením i s výpisem prvků.
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