
PoSUDEK oPoNENTA DIPLoMovÉ pn"'(cn'

Autor diplomové práce:

oponent diplomové práce:

Bc. Petr Suchy

Ing. Jana t}voŤáková

PŤedložená diplornová práce je zpracována jako projektová dokumentace stavební části
k provedení stavby ',Polyfunkčního domu ve Fqidku - MíStku...

Rozsah a obsah diplomové práce byl stanoven ďe pokynťr vedoucího projektu a obsahuje:

sfudii, konstrukční Ťešení, stavebně architektonickou část, požrlrně bezpečnostní Ťešení a stavební

fuáku.
PĚinomÍnkv ke skladbě nroiekfu:

ozračeni jednotliv,.fch složek není zce|apŤehledné, nebot'pod jedním omačením C2 jsou

v proj ektu dvě složky a není ďejmé, co se v které složce nacházi. Pro j edn ontačné zaÍazeni by

stačílo k oanačeni'C2 pťiŤadit doplrikovou číslici C2.l aC2,2.

PŤinomÍnkv k textové a vÝkresové části:

Složka A . Textová část obsahuje vice méně formální nepŤesnosti a grarrntické chyby. Tyto
nepŤesnosti většinou vyplyvaji z nezkušenosti a mďé praxe. Použité zdroje jako odborná
literatrrra' právní pŤedpisy a použité normy jsou odpovídající rozsahu zpracwáru projektové

dokumentace

S|ožka C2 . vykresová dokumentace . Íazeru qikres ve sloŽce C2 není zce|aběžné a
pŤehledné. obvykle je Ťazení qikres od situace pŤes ziilďaďy,pridorysy, stropy, stŤechu, Íezy,
pohledy... ,takjakprobíhávystavba. Grafickézpracovánívykresrije ďe zásadkreslení stavebních
konstrukcí a je pŤehledné'

C.7.3. nevlrodné označení detailu Rl, stejné označení má že|ezobetonoqÍ pŤeklad

C.2.3 - C.2.6 - chybí lemovací profil balkÓn a teras ze sffany, kde není urnístěn žlab
- powchy pochozích ploclr ve všech komurrikačrríolr prostoráclr objektu včetně

bytrr BB a jeho pŤíslušensM musí mít součinitel snrykového tŤení nejméně 0,5, nejen bďkÓn jak je

uvedeno v projektu

C,2,7 - chybí okÓtování umístění prosfupri pŤes zik|ady
C,2.9. ve vykresu tvaru se tepelná izolace nemázorŤuje' pokud není součástí ztraceného

bednění a je realizována dodatečně
C.2.|4 - C.2.15. pŤesah tepelné izolace v tl. 40 film u par.apetu nepťrjde zÍejmě reďizovat,

spodní rám okna by musel b].í/t specialně upraven (lyšší fuážkapro pampet) což není obvykté.
- sfi.op nad 1.np bych doporuči|aze strany prodejen a komunikačních prostor

opatíit tepelnou jzo|ací, protože tyto prostory budou mít jinou irrteriérovou teplotu a režimové

opatÍeni (provozní doba) než byfy
C.2.t6 - C.2.t7 - graťrck é mázornění rozdílné barvy omítky je málo vyramé a pŤi reďizaci by

snadno mohlo dojít k zríměně
. u pelmě zasklenych oken a jejích součástí, která jsou umístěna nad volnym

prostorem neprijde provádět pravidelnáídrŽbaa umyvani aružby se t5rto práce nemusely provádět

napň. z mobilní plošiny



C.2.18 - chybí: dimenze a popis materiálu stávají technické infrastruktury, délky pŤípojek a
popis použitého materiálu, kÓty parkovacích stání, grafické mt,ázornění parkovacích staní
(ozračeno pouze 1 stání), kÓtovaní chodníku, poloměry chodníku, kÓty umístění retenční nádrže,

vsakovacích boxri, vymezení hranice stavebního pozemku vzhledem k tomu, že pozemek je

rozlehly a použití celého pozernku pro ričely stavby je nelrospodamé
- grafické označení okapového chodníku a pťíkopovych wárnic je shodné
- čara zrrránorťtu1íci hranici pozemkri je shodná napŤíklad s hranou komunikace

Složka C2 - zprávy, vypisy' vypočty

C.2.26 - souhrnná techniclcl zprina - jah1'm zpťrsobem byl stanoven počet parkovacích stáni

C.2.2l - skladby konstrukcí - omylem byl vložen obsah z qipisu prvk PSv
P3 _ hrarra stupně by měla b t opatrena profilem s protiskluznou pravou nebo by měla b;írt

použita speciální dlaŽbapro schodiště

C.2.28- vypis prvkťr PSv
Zl,Z2,7,3 - prosklené dveŤe a pĚilehlé prosklené stěnyjejichž prosklení zasahuje níže než 800

mm nad poďalrotr by rněly by ve'qiši 800 až 1000 mtn a zároveř ve qišce 1400 až 1600 mm od
kontrastně oanačeny oproti pozadí; zejnréna musí mít vyrazny pruh šíŤky nejméně 50 mm nebo
pruh ze mtač,ek o pruměru nejméně 50 mm vzdrllenymi od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelqiimi
oproti pozadí

z3I - vzhledern k tomu, že se jedná o zábradlí u bytovych jednotek není, ďe mého názonl,
píiliš vhodné pouátí jako vyplně vodororm1ich lanek, udržba lanek v exteriéru se zvyšenjlm

spadem je značně problematická. Zpracavatel si neuvědomil, že v 5.np je u.iška nad volnym
prostorem větší než 12 m , a proto musí bÝt \r'j'ška zitbtadlí zv1ilšenát.j. l 100 mm

Z34 - r1ilška zábradlí na schodišťovém rameni by měla b]ft 900 mm měŤeno svisle od spojnice
pt*ední hrany stupřťr

Z35 - mezeramezi madlem a svislou konstrukcí musí byt min 60 nrm' délka svislé části držííku
musí byt od rnadla min. 50 mm

Z věr:
Diplomová práce pŤeďožená k posouzení odpovídá v plném rozsalru zaďánt, Dispoziční t'ešení

celého objektu je provedeno logicky s návaaností na orientaci ke světovym stranám. Práce je

zpracována pečlivě a je vidět,Že zptacovatel pracoval pruběžně a jiŽzískané irrtbrmace během
stuďa doplnil o nové pozratky načerpané z odborné literatury, právníclr pŤedpisťr a podkladri od
vyrobc navr.ženych materiálri. Diplomová práce je zpracována na vysoké teclrnické rrr.ovrri.
Nepťesnosti a nedostatky, kterych se zpracovatel dopustil, lze pť1číst malé praxi v oboru.

Doporučuji pŤedloženou práci k obhajobě.
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