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Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Hasičská stanice Brno“, 
kterou vypracovala diplomantka Radek Lakota v akademickém roce 2012/2013. 

Projekt diplomové práce řeší zpracování projektové dokumentace na novostavbu hasičské 
stanice Brno. Objekt se skládá ze dvou dílčích částí. Administrativní dvoupodlažní objekt je 
zastřešený plochou pultovou střechou a jednopodlažní objekt garáže je zastřešený plochou 
vegetační skladbou střechy. Objekt je umístěn na rovinném pozemku. Objekt je navrhovaný 
jako samostatně stojící nepravidelného půdorysného tvaru ve tvaru písmene „T“. Objekt je 
nepodsklepený, je zastřešen jednoplášťovou a dvouplášťovou plochou střechou. Objekt je 
tvořen jako zděný, zateplený. Stropní konstrukce je tvořená z předpjatých panelů. 

Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem diplomant vyrovnal velmi dobře. 
Objekt je však rozdělen několik objektů z celého komplexu areálu. 

Diplomová práce je zpracována na dobré grafické úrovni, s menšími chybami, které však 
nemají žádný vliv na realizaci stavby. 

Předložená dokumentace odpovídá zadání. Výkresy jsou v dostatečném rozsahu, pouze 
s malými grafickými nedostatky při zakreslování, plynoucí vlivem nedostatečné projekční 
zkušenosti. Výkresy detailů jsou řešeny na dostačující a odpovídající úrovni. 

 

Projekt obsahuje: 

Textová část 

Přípravné a studijní práce  

Projektová část  - Textová část 

   - Přípravné a studijní práce 

- Výkresová část – přílohy 01 – 13, 15 - 19 

   - Detaily „14A“ – „14I“ 

   - Požární řešení 

   - Specializace - VZT 

   - Výpočetní část (teplo, area, ….) 

 

 



Diplomový projekt obsahuje fyzicky všechny nezbytné části prováděcího projektu včetně 
tepelně technického a požárně bezpečnostního posouzení. Diplomant vypracoval výkresy 
ve velmi dobré kvalitě, pouze s malými grafickými nedostatky. Diplomant řešil nad míru své 
práce i specializaci „návrhu vazníku z lepeného dřeva“, či návrhu odvětrání a vytápění 
objektu garáže. 

 

K jednotlivým výkresům diplomové práce mám následující připomínky:  

Složka C1 

• chyby při zakreslování (svislé kóty, popisky síťí, čísla parcel) 

• chybí dimenze jednotlivých síťí přípojek, šachet, rozměry poklopů, ….) 

Složka C2 

Výkres č.02 - situace 

• kde a jak bude umístěno signalizační zařízení pro výjezd vozidel, uvažoval jste 
s touto signalizací? 

Výkres č.04, 05 - půdorys 1, 2.np 

• v jaké výšce se řeže schodišťové rameno v řezu?? 

• chybí naznačení baterií, špatné kótování 

• jak bude řešeno schodiště ve vstupní hale ohledně uložení? 

Výkres č.07, 08, 09 – stropní konstrukce nad 1.np a garáži 

• nevhodně řešený sklopený řez 

Výkres č.10 – dvouplášťová střecha 

• nevhodně vedený řez dřevěného vazníku 

Výkres č.13 – řez A-Á, B-´B, C-Ć 

• jaký typ hydroizolace a jaký typ spoje jste řešil pod obvodovou stěnou? 

Výkres č.14A – detail soklové části 

• je vhodný typ hydroizolace oxidovaný pás? 

• chybí zalištování nopové fólie 

Výkres č.14C – detail plochá střecha-atika 

• jak bude kotven odtokový „L“ profil?? 

Výkres č.14H – detail dvouplášťová střecha-okap 

• jakým způsobem bude provedeno uchycení podbití? 

 



Závěrem lze konstatovat, že se diplomant zhostil daného úkolu s velkým přehledem, bez 
větších nedostatků. Proveditelnost projektu je na požadované úrovni.  

 

Přes nepatrné nedostatky, které se projevily vlivem velkého objemu práce, či z nepozornosti 
doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 21.1.2013 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


