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Posudek diplomové

NázeV práce: Horské rekreačn í zaÍízení

Autor práce: Bc. Miroslav Kobliška
oponent práce: lng. Karel Struhala

Popis práce:

PĚed|ožená práce popisuje návrh novostavby penzionu na svažitém pozemku v obci Modrava
(k. . Fi|ipova Huť) v NP Šumava. Budova má dvě nadzemní a jedno (částečné) podzemní
pod |aŽí, zastĚešená je sed |ovou stĚechou s vyr aznymi vi kfĚi.
Práce obsahuje textovou a rn./kresovou část (studie, situační rn./kresy, architektonicko-stavební
a stavebně-konstrukčnírn./kresy), návrh požárně bezpečnostního ĚešenL dílčítepe|ně technické
posouzení a posouzení denního osvět|ení.

Hodnocení práce:
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1 . odborná uroveĎ práce n X n n
2.vhodnost pouŽitÝch metod a postupťr n D X n
3. VyuŽití odborné Iiteratury a práce S ní tr X n !
4. Formá|ní, grafická a jazyková uprava práce n n x n
5. Sp|nění poŽadavkrj zadání práce X n n u

KomentáÍ k bodúm 1. aŽ5.:

(1), (2) PÍedložená práce odráží zna|osti, které dip|omant získa| studiem. Návrh obsahuje dílčí
nedostatky - zejména v ob|asti krovu a stropních konstrukcí. (3) Dip|omant prokázal, Že je
schopen zjišťovat informace z odborné |iteratury, norem, atp' a ve|mi dobŤe je vyuŽít pĚi

v|astní práci. 1a; Úprava práce je na první poh|ed na ve|mi dobré rjrovni. Zbytečně ji sniŽují
chyby a pĚeh|édnutí, jako napĚík|ad nezakres|ení H| stěn v pridorysu suterénu (rn./kres

D.1.1.01), nezakres|ení všech re|evantních prvk vsituačním rn./kresu C2 nebo rozpory mezi
jednot|iu./mi v./kresy (napĚík|ad Íešení napojení stropu mezi podsk|epenou částí a pod|ahou
nepodsklepené části). (5) | pĚes nedostatky uvedené V tomto posudku ale práce sp|ni|a
poŽadavky zadání.
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Pripomínky a dota zy k práci:

K navrŽenému provoznímu Ěešení navrhované budovy mám tyto dotazy a pĚipomínky:
. V budově chybírecepce pro ubytované a prostory pro administrativu, pÍípadně archiv.
. AbY by|o možné provést parkoviště ve sk|onu 2o/o, jak je zakres|eno v situaci, by|y by

nutné vyrazné terénní 11prayy, které ale v projektu nejsou vťrbec Ěešeny.
o Zjakého drjvodu je pro insta|ační šachtu o p|oše 0,54 m2 vkaždém patĚe vyhrazena

zv|áštní místnost (napĚík|ad 1 .18 o p|oše 2,79 m21?

. Z jakého d vodu jsou navrženy h|avní vstupní dveĚe šírky 1 ,7 m, kdyŽ za nimi nás|edují
dveĚe široké pouze 1 m?

o Jak je Ěešen pĚístup na stĚechu?
K navrŽenému konstrukčnímu a materiá|ovému Ěešení vybírám tyto dotazy a pĚipomínky:

o Zjakého drjvodu je navržena drenáŽ po obvodě zák|adrj? Zinformací uveden]/ch ve
u'/počtu zák|ad usuzuji, Že pod|oží (zvětra|á pararula a štěrky sjemnozrnnfmi
pĚíměsemi) je spíše propustné.

. Jak bude provedeno napojení svis|é hydroizolace na stěně suterénu a vodorovné
hydroizo|ace pod podlahou nepodsklepené části, které je vidět napĚík|ad v ce|kovém
Ěezu C-C, (rn./kres D.1 .1 .06)?

o Z jakého drivodu jsou stropní konstrukce navrŽeny jako kĚížem vyztužené desky
(označení D1 ve v./krese) t|. 250 mm?Je návrh hospodárnf?

o Proč jsou jedinfmi navrŽenfmi prostupy Ve stropních konstrukcích centrá|ní insta|ační
šachta a jíde|ní u.itah? Bude moŽné všechny rozvody TZB svést k těmto prostup m?

. P dorysné rozměry budovy, zejména rozmístění nosn1ich stěn, neref|ektují sk|adebné
modu|y pouŽit'.ich zdících Wárnic (napĚík|ad sk|ad sportovních potĚeb v suterénu má
rozměry 2,7 x2,95 m).

o Jak by|y navrženy rozměry jednot|iu./ch prvkri krovu?
. Jak by|o určeno rozmístění a počet dĚevěnyich s|oupkti podpírajících vaznice, s oh|edem

na pĚedpokládané zatíženfi Proč jsou v suterénu a 1. NP navrŽeny kovové s|oupky
v místech, kde jsou ve 2. NP dÍevěné s|oupky nesoucí vaznice? Toto Ěešení je d|e mého
názoru zbytečně kompIikované. Navrhněte jednodušší a|ternativu.

o Jakfm zprisobem je dĚevěné okno ve stĚešním vih./Ěi (detail D2) kofueno do oko|ních
konstrukcí?

o Z)akého drjvodu má stĚešní p|ášť o po|ovinu nižší součinite| prostupu tep|a, neŽ
obvodové stěny (0,14 vs' O,21-O,28 W.m-2.K1;?

Závér:

PĚed|ožená práce ukazuje, že dip|omant dokáže dobĚe zpracovávat zadané inžen1irské rikoly.
obsaŽené chyby nebrání hypotetické reaIizaci stavby, nicméně by tuto zbytečně zkomp|ikova|y
a prodraŽi|y.

PĚedloŽenou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou:
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