
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Radek Bár 

Vedoucl diplomové práce: Ing. Arch. Ivana Utíkalová 

Oponent diplomové práce: Ing. Josef Vémola, Havlíčkova 1170, 757 01 Valašské Meziříčí 

Název diplomové práce: Autosalon 

l. Splněni zad6nl a stanoveného obsahu pr6ce : Zadání a obsah diplomové práce byly 
splněny. 

2. Posouzeni úrovně stavebnlho řešeni zadaného úkolu z hlediska konstrukčnfho, provozně 
dispozičního a architektonického 

• Hledisko konstrukční: Diplomant zvolil pro konstrukci objektu kombinaci monolitického 
skeletu se zděným stěnovým systémem. Pro vyzdívky skeletu stejně jako pro obvodové 
nosné či štítové stěny navrhl sendvičové a pro vnitřní nosné zdivo dutinové betonové 
tvárnice z keramzitbetonu značky LIVETHERM. Skelet je rámový, rámy v obou směrech. 

Vodorovné konstrukce jsou v části tvořené skeletem navrfony jako monolitické 
železobetonové desky pnuté mezi rámy skeletu v jednou či obou směrech. V zděné části jsou 
stropy navrženy montované z dutinových panelů přlpadně kombinované 
z prefamonolitickými částmi tvořenými nosníky a vložkami. Schodiště je železobetonové 
monolitické deskové se současně betonovanými stupni. Základy jsou ve vazbě na svislý 
nosný systém navrženy kombinací dvoustupňových patek a dvoustupňových základových 
pásů z monolitického železobetonu. 
• Hledisko provozně dispoziční: Objekt se skládá ze dvou kUdel uspořádaných do tvaru L, 
funkčně rozdělných na část výstavního salonu s administrativou a část dílny. Dílna je od 
ostatnfch úseků oddělena nosnou zdí. 
• Hledisko architektonické: Diplomantovi se podařilo vytvořit stříz livou a vyváženou 
architektonickou kompozici. Navržený objekt by tak při dobré kvalitě použitých materiálů a 
práce mohl dlouhou dobu důstojně reprezentovat zvolenou automobilku. 
3. Vytčeni chyb - přlpomlnky 

- Členěni stavby na objekty: Viz Průvodní zpráva: Stavba je zde rozdělena funkčně na tři 
objekty, ale ne na stavební objekty: Zde bych doporučil rozdělit stavbu na SO 1: Vlastní 
objekt autosalonu a SO 2 Zpevněné plochy. 
- PnJzkumy: Vzh ledem k rozsahu a ceně stavby předepsat geologický průzkum. 
-Provozně dispoziční řešení: lNP: V prostoru vlastnlho salonu se jako omezujíd jeví relativně 
hustý systém masivních sloupů, které jsou ještě rozšířeny kvůli dešťovým odpadům . 
Předimenzované sociální zázemí pro klienty doporučuji redukovat ve prospěch zaměstnanců 
(šatna a WC feny, protože v obsluze: pokladna, autodoplňky, lze předpokládat ženy). Na WC 
muži - personál instalovat pisoár. Dílnu servisu oddělit dvojími dveřmi od autosalonu 
z důvodu snlžení hlučnosti. Dveře do kotelny otevírat směrem ven z kotelny. 
2NP: Z důvodu vyššího komfortu vytvořit samostatná WC s předsíňkami pro muže a ženy. 
-Konstrukčnl lešení 
V oblasti navrfeného konstrukčního řešení by se stavbě dala vytknout těžkopádnost 
projevující se příliš masivnlm systémem. Vedle sebe stojí masivní sloupy a nosné stěny nebo 
stěny, které by při t rochu větší šířce mohly být nosné a tak by nosnou funkci stačila plnit 
jedna z těchto konstrukcí. Zv lášť markantně je to patrné v místě stěny mezi servisem a 
salonem. Tam úskok ve fasádě a rozdíl ve výšce stropů v salonu a servisu vedly ke zdvojení 
sloupů. Navrhoval bych raději vyrovnat úrovně stropů a líc fasády ve prospěch zj ednodušení 
a transparentnosti konstrukčního systému. 
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Vlastnf skelet doporučuj i navrhnout z betonu vyššf trídy, se štlhlejšími prvky, sloupy volit 
z důvodu budoudho provozu raději kruhového průřezu . 

• Z6klady: Využít vfce vlastností železobetonu ve prospěch subtilnějších dimenzí základů. 
V patkách udělat úpravy pro pateční kolena dešťové kanalizace. 
• Zdivo: Kotvení obvodového pláště pomocí chemických kotev - zvážit možnost nahradit 
chemické kotvy osazením „ C" kotevnfho profilu do sloupu při jeho betonáži. (Viz systém 
kotvení prvků Ytong-Xella). 
•Podlahy: Roznášecí vrstvu ve 102 a 115 doporučuj i provést z betonu vyššf tffdy a zesflit 
výztuž. Ve zprávě je zmíněný sokl pod kotli v 109, nenf však zakreslen. 
• Stropy - resp. podhledy: Doporučuji snížit podhledy pod průvlaky, aby bylo možné volněji 
rozvádět instalace. 
• Zastře~enf: Skladba je dobře navržena s dostatečně nadimenzovanou tepelnou izolací. Je 
však potřeba napojit expanznr vrstvu na vnější prostředí. Okolo vpustí řešit standardní 
úpravu: lm x lm ( alespoň 0,5 x 0,5 m) místo se zvýšeným spádem. Doporučuji snfžit počet 
střešnfch vpustí nebo použít podtlakový syst ém - cflem obojího je omezit četnost dešťových 
odpad ů. 

Vysoké atiky budou mft za následek hromadění sněhu v zimních měsících - to bude klást 
velké nároky na souvisejíd konstrukce. 
• Krytina: Použitý kačírek má své výhody, ale velkou nevýhodu - komplikuje revizi střešního 
pláště . Pro předepsanou revizi-kontrolu doporučuji rozmístit v ploše střechy chodnfky 
z dlaždic na terčích a tyto zakreslit do půdorysu střechy - měly by vézt ke vpustím. 
• Výplné otvorů: Osazení výplní do místa předepsaného v projektu tzn. na tepelně izolační 
vrstvu v sendvičových tvárnicích, by si vyžádalo speciální kotvíc! prvky, které by byly schopny 
přenést váhu oken na nosnou část tvarovek. To by montáž prodražilo - proto doporučuji 
držet se pokynů výrobce tvárnic a okna raději osadit na jejich nosnou vrstvu. 

4. Dodriov6nf z6sad zakres/ov6nl stovebnlch konstrukce 
Po této stránce je výkresová část dokumentace zpracována důsledně podle zásad pro 
stavebnf výkresy. Jen ve výkresu základů doporučuji zakresl it v půdorysu druhý stupeň pásů 
plnou tlustou čarou . Technologie jeho provedení nic nemění na faktu, že je to základ; teprve 
zdivo se kreslf čerchovaně. U některých patek pak schází výškové kóty. 

5. Textov6 l6st dokumentace: Je zpracována pečlivě, ale vzhledem k velmi podrobnému a 
kvalitnímu zpracováni výkresové dokumentace může být souhrnná t echnická zpráva a 
technická zpráva stručn ější. 

6. Zhodnoceni diplomové pr6ce z hlediska vlastnlha tvůrčího pffnosu diplomanta 

Práce je zpracována pečlivě a svědomitě na vysoké odborné a grafické úrovni. Uznání sl 
zaslouff I snaha vybočit od tradičního řešení a vydat se náročnějšf. cestou. Pečlivé 
zpracováni detailů je co do mnofstvf a kvality nadstandardnr. Práce svědčí o velmi dobré 
odborné úrovni diplomanta o jeho velkém pracovním nasazení a zájmu o zvolený obor. 

Výše zmíněné připomínky mají charakter námětů, které by byly řešeny v kolektivu 

projektantů zainteresovaných na díle tohoto rozsahu. Diplomant však musel vše fešit sám a 

proto i přes nedostatky s ohledem na rozsah a složitost řešené stavby hodnotím tuto práci 

stupněm: 

7. Hodnoceni pr6ce dle klasi/lkalnf stupnice ECTS 

Práci hodnotlm klaslfikačnfm stupněm A/1 

Ve Valašském Meziříčí 26.1.2014 

Ing. Josef Vémola 


