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Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci na téma „Novostavba vinařského domu“, 

kterou vypracovala studentka prezenčního studia Bc. Vendula Kouřilová ve školním roce 2014/2015. 

Novostavba vinařského domu je řešena jako samostatně stojící budova, se dvěma nadzemními 

podlažími a suterénem. Nosný systém je zděný vápenopískových cihel. 

 

Z hlediska konstrukčního, provozního a architektonického se diplomantka s úkolem vyrovnal velmi 

dobře. Diplomová práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni. Dokumentace odpovídá zadání 

a rozsahem požadavkům na diplomovou práci. Diplomová práce obsahuje fyzicky všechny nezbytné 

části prováděcího projektu včetně tepelně technického a požárně bezpečnostního posouzení. 

 

K jednotlivým výkresům mám následující připomínky: 

 

 

Členění dokumentace  

Členění dokumentace neodpovídá vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (Koordinační 

situační výkres je řazen ve složce D, v části dokumentace - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

chybí Technická zpráva. 

 

Založení objektu 

 Zdůvodněte použití pěnoskla pod podkladním betonem (vzhledem k navrženému založení 

objektu na základových pasech a s ohledem na pořizovací náklady na stavbu) 

 

Nosné konstrukce 

 vysvětlete  z jakého důvodu je navržena nad m.č. 0.10_pobytový sklep ŽB klenba a nad ní ještě 

navíc ŽB stropní konstrukce?  

 nebylo by vhodné nejen z hlediska finančních úspor využít střešních vazníků současně pro 

stropní konstrukci a tedy nenavrhovat ŽB stropní desku nad 2.NP? 

 

Sklopené řezy v půdorysech: 

 sklopení neodpovídá pravidlům pro čtení výkresů, 

 tloušťky čar ve sklopeném řezu neodpovídají normě ČSN 013420 Výkresy pozemních staveb - 

Kreslení výkresů stavební části. 

 

Výpisy prvků, označení: 

 Obecně není vhodné uvádět na všech výkresech výpisy prvků PSV s tak podrobným popisem, 

vzhledem k tomu že je výpis samostatnou součástí PD. 

 Na výkrese nejsou označeny místa zpracovaných detailů v PD část D.1.2 

 Na výkresech nejsou označeny klempířské výrobky 

 

Hygienické zázemí  

 Navržené záchodové kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu neodpovídají vyhlášce č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 



WC pro veřejnost( u prostorů restaurace): 

 Navržené hygienické zázemí (WC) bez předsíně nevyhovuje požadavkům vyhlášky č. 268/2009 

Sb. 

 

ZTI 

 Jak provedete rozvody ZTI za záchodovými mísami umístěnými u obvodové stěny?  

 Jakým způsobem vyřešíte zásobování WC vodou z veřejného vodovodu se současným využitím 

dešťových vod z akumulační nádrže? Jak bude tento systém fungovat? 

 

Detaily 

 vzhledem ke stupni PD by bylo vhodné podrobněji rozkreslit riziková místa stavby, 

 v detailech jsou hůře rozkresleny parotěsné, ochranné / vodotěsnící vrstvy např. detail 

D11_půdní výlez 

 

 

Závěrem lze konstatovat, že se diplomant zhostil daného úkolu, s výjimkou uvedených nedostatků, 

dobře. Práce je velmi rozsáhlá. Část z výše uvedených připomínek však není vzhledem k zadání 

zásadního charakteru, ale pouze upozorňuje na některé nedostatky a nastiňují místa, které by bylo 

vhodně řešit jinak, případně doplnit.  

 

Doporučuji práci k obhajobě. 

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne: 27. 1. 2015 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


