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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Hasičská stanice Holešov 

Autor práce: Bc. Jakub Křepelka 

Oponent práce: Ing. Karel Struhala, Ph.D. 

Popis práce: 

Hodnocená práce řeší návrh hasičské stanice v Holešově (Zlínský kraj). Budova je rozdělena na 

dva dilatační celky. V prvním, jednopodlažním, jsou navrženy garáže, sklady, dílny a technické 

zázemí stanice. K této části přiléhá také 12,6 m vysoká věž. Druhý (dvoupodlažní) dilatační 

celek obsahuje administrativní prostory a zázemí pro stálou hasičskou službu. Obě části jsou 

zastřešeny plochými vegetačními střechami. 

Práce obsahuje textovou část (m. j. průvodní a technická zpráva), výkresovou část (studie, 

situační výkresy, architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční výkresy), návrh požárně 

bezpečnostního řešení a dílčí stavebně-fyzikální posouzení. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

(1), (2) Konstrukční a materiálové řešení odráží znalosti, které diplomant získal studiem. Návrh 

obsahuje určitý počet chyb a nedostatků, některá navržená řešení jsou zbytečně 

komplikovaná (viz dále). (3) Celkové řešení práce ukazuje, že diplomant umí vyhledávat 

informace v odborné literatuře a dalších podkladech a aplikovat je při samostatné práci. (4) Po 

formální stránce je práce velmi dobrá. Obsahuje ale dílčí nedostatky, které její kvalitu zbytečně 

snižují. Práce místy nerespektuje platné zakreslovací normy (např. zakreslení příček 

v základech), některé prvky nejsou správně zakresleny a popsány (např. střešní světlíky). (5) 

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že práce splnila požadavky zadání. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

K provoznímu a dispozičnímu řešení navržené budovy vybírám tyto dotazy a připomínky: 

 Budova mohla být navržena kompaktněji – kanceláře a zázemí pro hasiče mohly být 

umístěny nad garážemi a sklady. Nebyl by nutný tak rozsáhlý zábor půdy. 

 Vysvětlete návrh vytápění kombinací tepelných čerpadel, plynového kotle a 

„teplovzdušných plynových závěsných jednotek“ (tyto pouze v garáži). V budově jsou 

dvě technické místnosti. Kde bude který zdroj umístěn a proč? Je navržené řešení 

hospodárné? 

 Popište využití věže. Jediný přístup do ní je dveřmi z interiéru v 1. NP. Věž nemá 

navržena (zakreslena) žádná okna, větrací otvory nebo vystrojení. 

 Zdůvodněte, proč není v rámci garáží (míst. č. 126) ani stání pro opravu (míst. č. 140) 

navržena revizní jáma? 

 

Ke konstrukčnímu řešení navržené budovy vybírám tyto dotazy a připomínky: 

 Výpočty je doloženo, že celá obálka budovy (včetně podlahy garáží nebo obálky věže) 

splňuje požadavky pro pasivní výstavbu. Je takové řešení vhodné (a hospodárné) 

s přihlédnutím k předpokládanému provozu? 

 Vysvětlete návrh VZT. Kudy bude přiváděn/odváděn vzduch z/do exteriéru a kudy 

budou vedeny vnitřní rozvody (v projektu nejsou zakresleny odpovídající prostupy, 

instalační šachty, atp.)? Nebudou rozvody příliš dlouhé? Jak bude řešena požární 

bezpečnost při jejich prostupu dělícími konstrukcemi mezi požárními úseky? 

 Vysvětlete, jak byla stanovena únosnost základové půdy 450 kPa. 

 Popište konstrukční řešení schodiště do 2. NP. Jak bude mezipodesta uložena na okolní 

konstrukce? Je základ o rozměrech 0,4 x 0,4 m (v půdorysu navíc špatně hloubkově 

zakótovaný) pod jedním ze sloupů dostatečný? 

 Zdůvodněte velké množství dobetonávek (většinou širokých 50 mm) ve stropní 

konstrukci nad 1. NP. Jde o novostavbu. Nebylo možné zvolit její půdorysné moduly 

lépe? 

 Zdůvodněte osazení oken do roviny tepelné izolace. Je toto řešení nutné a 

hospodárné? 

 Popište funkci detailu ukončení dilatační spáry (viz výkres D.1.2.9). Nedojde při posunu 

levé (jednopodlažní) části k poškození ETICS pravé (dvoupodlažní) části? 

Závěr: 

Celkovou úroveň předložené práce hodnotím jako dobrou. S přihlédnutím k nalezeným 

nedostatkům ji doporučuji k obhajobě s hodnocením: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  17. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


