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Dipiomová práce řešíprojektovou dokumentaci rekonstrukce šicídílny ve Z|íně' Stávající
jednopodlaŽní objekt bude zvýšen ojedno pod|aží. V novém pod|aži bude 5 býových

jednotek. lNP bude upraveno' vznikne tak nový by
zřízena ocelová pavlač pro přístup k býům v 2.NP.

a kancelář.

Ze strany nádvoří bude

K ýkresové části mám tyto připomínky:
D .1.1. Architektonicko stavební řešení _nový stav se obtížněrozlišuje
které konstrukcejsou původní,kteró se bourají a kteréjsou nové. Aleje dostatečně řešeno
- v dokumentaci

v stavebně-konstrukčním řešenív D.I.2. Je otázka, zdanení pro dodavatele praktičtější
sloučenítěchto výkresů.
-jsou navrženy dubové profily např. na konstrukci triímového stropu. Pokládám tento
materiál za nevhodný, dostatečně vyhoví smrk. Konstrukce z dubu by byla téměř 10x dražší.
- obvodové nosné zdivo

zvétpenopískoýchtvarovek Silka je nawženo v tloušťce 300mm'

vyhověla by tloušťka 200mm i pravděpodobně 175mm.
-konstrukce krovu se

jeví zbyteěně komplikovaná

a zŤejmě inspirována historickými

řešeními vestavěných stojatých stolic. Z dokumentace není zÍqmé,jakje řešeno zachycení
vodorovných síl. Na zváŽení je použitíjednoduššíhoa levnějšíhořešení např. výáhnutím
střední nosné zdi (možno i pomocí sloupků) a podepření vrcholové vaztice a s pouŽitím

pomocných hambálků. Pak je nutno nadimenzovat dostatečně krokve. Pravděpodobně toto
řešení bylo vyvoláno způsobem řešení mezonetů.
- výkres

Dl.1.09 _ pohledyjsou prohozeny.

- venkovní ocelové schody jsou

příliš strmé a neodpovídajínormě.

. v bytech v 2NP se doporučuje používatoddělenou předsíň (místnost 226)
-doporučuje se kreslit vnitřní vybavení bytů nábýkem.
-způsob dodatečné tepelné izolace zak|adi je špatně proveditelný (vhodnější je např.
kombinace s izolačnímzásypem ze štěrku z pěnoskla apod.).
-

v dokumentaci původníhostalu D.1.3 by měla bý textová ěást.

-

v požárně bezpečnostním řešení chybí zakreslení požámě nebezpeěného prostoru u

západního Š1ítu.

/

K formální úpravě mám tyto připomínky:
-je pouŽito zbytečně velkých formátů papíru na detaily.
. na pohledy by stačilo í použítíměřítka 1:100.

Závěrz

Diplomová práceje provedenana dobré úrovni. Připomínky nejsou zásadního charakteru a
doporučuji k obhajobě.
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