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P edmětem diplomové prÓce je projekt stovby stonice technické kontroly
lokolizovony no konkrétní porcelu o to v Brně, mezi ulicemiVeslo skÓ o Kníničsk .
Místo stovby je pozemek rovinného chorokteru, p i pozemku jsou dostupné pot ebné
síŤě technické infrostruktury o doprovní nopojení. Zod ní pr ce je vymezeno
kopocitně. Zprocovoiel pr ce prokÓzolznolosti provozu určeného Účelu štovby,
jeho typologii o dispoziční vozby ově il sŤudiem konkrétních reolizocí o p íklodŮ.
Novrhl stovbu jednopodlaŽní, pridorysného Ťvoru L s nepotrn' m p ev1 šením hmot
jednoiliv, ch k ídel. Ve vyšším troktu situuje pr jezdnou kontrolní holu, k níŽ p ičletiuje
odmínistrqtivní o soci lní zÓzemí o z nu pro siyk se zokozn'rky. V niXím, kolmo
novozujícím troktu, jsou situov ny dvě somostotné procoviště mě ení emísí. Ke
stovebnímu progromu je p členěn provoz molé outodílny pro drobné oprovy se
somosŤotn, m soci lnímzqzemím' sklodem o molou koncel í. Provoz ouiodílny je
siiuovon do.niŽšího Ťroktu p i hol ch emisní kontroly. ovšok bez dispozičních vozeb.
Architekturo objekŤu je jednoduchÓ, zprocovoŤel se snoŽí o oŽivení fosÓdy dodonou
plosŤicitou pomocí posr3 zoteplení. Dispoziční ešení odpovídÓ donému Účelu o
jednoŤlivé provozní vozby o souvislosti jsou sprÓvně promítnuty do projektu.
Je ot zkou' zdo by projekŤ mělslouŽit pro Účely siovebního ízení o vydonístovebního
povolení (DSP) nebo zdo jde o dokumentoci pro provedení stovby (DPS]. V p ípodě,
Že se jedn o dokumentoci pro stovební povolení, povoŽuji Úroveri dokumentoce zo
plně dostočující, v někten ch ohledech zo detoilně proprocovonou nod rÓmec
tohoto Účelu, ovšok v p ípodě, Že se jedn o dokumenioci, no jejímŽ zÓklodě by
mělo b' t stovbo reolizov no, jsou některé její č sti nedostotečně určující pro
stonovení poŽodovoné kvolity stovby (nop . v' pisy v, robkŮ). Zprocovotel projektu
prokÓzol dobré znolosti problemotiky projektovoní sioveb. i kdyŽ některé novžené
detoily o komplikovon ešení prokozují dosovodní molou zpětnou vozbu no proxi,
coŽ ovšem nelzg od diplomonto očekÓ'vot.
V r mci obhojoby projektu doporučuji prověfrt tyio konkrétní témoio o'okruhy
ot zek, které jsou ešeny v diplomové pr ci ne zcelo optim lním zpŮsobem.
Siluov ní objektu - ore l není oplocen, chybí brono o bronko - v re lu je tokov'
oreol nest eŽiteln' , vedení p ípojky vody o situovÓní vodoměrné šochty uvnit ore lu

neodpovídÓ poŽodovonym z sodÓ;n sprÓvcŮ vodovodu no ukončení ve ejné č sti
vodovodu p i hronicích porcely, není respektovÓno ochronné p smo plynu
Stqvebně lechnické ešení
_ iroblemotiko vzniku iepeln' ch moslŮ o to:

oJ p siŤuov ní vrot no hroně vnit ní stěny
b) p dobetonÓVce V Úrovni ponelŮ
c) pri detoilu otiky shoro pod oplechovoním



- problemotiko ploché stechy
o) sloŽit, , technícky komplikovon, o ekonomicky noročn' zp sob sklodby st echy
b) komplikovony nesystémov, zpŮsob spodovoní st echy, popsot jin moŽnÓ

ešení včeŤně umístění pojisŤn, ch p epodŮ nop ' systém bezespÓdého ÚŽlobí "
c) ve vykresu chybíkomínové Ťěleso o jímocísoustovq, deioily prostupŮ

- problemotíko z klodŮ:
o) není p edloŽen v'ikres v, kopr3, noznočené v, kopy v ezech ukozují no

komplikovoné provÓdění vzhledem k nutnosti pouŽití bednění
b) není popsÓn o novžen dren Žnísystém
c) pod zoklody je situovÓno konolizoce tok, Že linie potrubíje leží pod linií

zÓklodového posu
d) zolomeníz klodového posu vede k nevhodnému situovÓní procovní spÓry -

jok lze jínok ešit zolomenízÓklodového posu o jeho zoteplení (viz.nop . detoil u vrot)
- stoŤické ešení

ai definov*Ť zcŤíŽ*ní {typ Vozide{, nosn*SŤ} C
pcjíŽděné betonové dest<y

b} zdrjvodniŤ prcČ n*jscu pouŽiŤy pccjklccní
Upl"Ovenc unosnosŤ pocklcdu

c) problemotick,i detoil montÓŽní j my beton/izoloce
- osÍotní

o) mÓlo funkčnídetoil v oblosií prohu gorÓŽovych vrot
b) popsoi eliminoci moŽné komprimoce p íček pod stropními ponely

pož rně bezpečnostní ešení
vysvětlit problemotiku Únikov, ch cest, jeŽ zosohuje poŽÓrně nebezpečny prosŤor
z jin, ch poŽÓrních ÚsekŮ
grofick Úrove
Grofícky nejsou rozlišeny druhy zoteplení_ jokou v' hodu by to mělo p i reolizoci ?
Proč není vhodné pouŽívot stejné druhy šrof pro rozdílné moteriÓly? {viz. nop . zdivo
Porotherm o ponely Spi1ott v ezech) ProČ je vhodnějŠí kreslit deŤoily p ímo no vykres,
jeŽ k tomuto detoilu odkozuje ?

7 věr:
Zprocovotel prokÓzol chvoliiebné znolosti v oboru novrhovoní o projektov nísŤoveb,
Úrover1jeho prÓce ovlivnilo zejméno neznolost někŤerych v proxi uŽívon' ch postupŮ,
coŽ všok nelze hodnoŤii joko nesprÓvnÓ ešení, qle ešení pro reolizoci p íliš
komplikovonÓ o Ťedy méně vhodnÓ. OponovonÓ diplomovÓ prÓce prok zolo
dobrou Úrove znolostí problemotíky iv.ibornou grofíckou Úrove projekŤu.
Proto doporučuji diplomovou prÓci k obhojobě o celkově ji hodnotím:
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