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Studentka ve své diplomové práci řeší návrh objektu hasičské zbrojnice v obci Měřín. 
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a jako 
taková je i předmětem oponentního posudku. 

I. Úroveň stavebního řešení zadané diplomové práce z hlediska konstrukčního, 
provozního a architektonického 

Studentka prokázala při zpracování diplomové práce ucelené znalosti z oboru pozemního 
stavitelství a přidružených specializovaných oborů, a to v rozsahu předpokládaných znalostí 
magisterského studia. 

Projekt hasičské zbrojnice typu JPO II/1 v obci Měřín řeší dvoupodlažní stavbu běžného 
vzhledu hasičských objektů. Objekt je obdélníkové tvaru. V první polovině objektu je zázemí 
a školící středisko, které je propojeno v přízemí s druhou polovinou objektu, kde se nachází 
garáže pro parkování třech hasičských aut.  

Nosný a nenosný konstrukční systém je zděný. Vodorovné konstrukce jsou z části řešeny 
pomocí keramických nosníků a vložek a v druhé části – nad prostorem garáže – pomocí 
předpjatých stropních panelů SPIROLL. Schodiště je konstrukčně řešeno jako železobetonová 
monolitická. Budova je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou ve dvou výškových 
úrovních. 

Projekt hasičské zbrojnice v obci Měřín je z hlediska provozního a architektonického řešen 
celkem přehledně a dispozičními potřebami odpovídá danému provozu. Konstrukční řešení je 
jednoduché a srozumitelné. 

II. Úplnost, přesnost a jednoznačnost výstupů diplomové práce, úroveň 
grafického zpracování 

Diplomový projekt je zpracován přijatelně, v požadovaném rozsahu zadání projektu 
diplomové práce – tj. projektu pro provedení stavby. Grafická úroveň je přijatelná. 

Drobné nedostatky popsané níže jsou především poznámky z praxe a studentka může další 
praxí tyto nedostatky odstranit. 

III. Vytčení chyb diplomové práce 

1) V technické zprávě chybí údaje o podlahové ploše a obestavěném prostoru 



2) Na základě jakých informací byl proveden návrh založení objektu 

3) V situace není naznačen původní terén, vytyčení objektu, okótované pozice parkovacích 
stání, přípojek inženýrských sítí, revizních šachet apod. 

4) Pro realizaci základů nezbytné provést prostupy základovými konstrukcemi 

5) Doporučuji podkladní betonovou mazaninu realizovat na základové pasy 

6) Vysvětlit odvětrání hygienického zázemí 

7) Plocha prostoru garáže je započítána 2x – v půdorysu 2.NP napsat výškovou kótu a již 
nevypisovat v legendě místností 

8) 1.NP – okótovat přesnou pozici a rozhraní přechodu okapového chodníku – zámková 
dlažba x kačer 

9) Upřesnit pozice odvodnění plochých střech  

10) Řez A – A – pozice oken v prostoru garáže nesedí s půdorysy 

11) Objasnit řešení soklového zdiva 

12) Ve výkresech nejsou naznačeny pozice stavebních detailů 

13) Upřesnit materiál horní vrstvy jednoplášťové střechy (rozdílnost v detailech a výkresu 
střechy) 

14) Detail C – skladba podlahy není stejná jako v legendě místností – objasnit  

15) Objasnit umístění a řešení čistících zón 

16) Řešení výstupu z budovy do venkovního prostoru, vjezd do prostoru garáže 

17) Objasnit způsob kontroly, případné opravy, ploché střechy 

18) Způsob řešení odtahu digestoří 

19) Stropní konstrukce – objasněte řešení pro příčky umístěné v podélném směru 

 

 

 

 

 



Studentka zpracovala diplomovou práci celkem pečlivě, s odpovídající úpravou a 
v předepsaném rozsahu. Všechny části projektové dokumentace jsou členěny do 
přehledných celků a dokumentace má přijatelnou grafickou úroveň. Doporučuji 
diplomovou práci k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

 

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

Podpis 
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