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Viz p ipomínky

P ipomínky, vyjád ení, nám ty k obhajob práce (možno pokra ovat i na další stránce):
Práce obsahuje projekt vodovodu a kanalizace s výpo tem a návrhem dimenze potrubí
na standardní úrovni.
Podstatnou ást bakalá ské práce však zahrnuje studie a projekt požárního zabezpe ení v zadaném
objektu. Tato ást zadání je zpracována na nadstandardní úrovni, s vhodnou citací norem,
p ehledným textovým zpracováním, s praktickými p íklady.
P ipomínky k výkresové ásti
Kanalizace - výkres . 11
Není jasné, pro byla u st ešního vtoku v tve D2, D3 a D5 volena dimenze 70 mm, když pr m r
odpadního potrubí je zvýšen na DN 100. V projektu je to hydraulická anomálie: malý vtok - v tší
pr m r p ímého potrubí.
Vodovod - výkres . 06 až 11
Dimenze potrubí vodovodu je vypo tena pouze u p ívodních v tví v podlažích. U stoupacího
potrubí je volen konstatntní pr m r pro studenou a teplou vodu DN 25 a pro cirkulaci DN 20
pro všechny podlaží bez ohledu na prom nný pr tok vody.
Otázky k obhajob :
1. Vysv tlete, u kterého typu plochých st ech se používá elektricky oh ívaný deš ový vtok (st ešní
vpus ).
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2. Uve te možnost použití a p ípadnou p ednost trubního souproudého rozvodu teplé vody
a cirkulace s horním a spodním ležatým rozvodem.
3. Vyjmenujte a stru n popište technické opat ení v p ípad nedostate né vydatnosti zdroje vody
(nap . nízkého tlaku a pr toku ve vodovodním adu) pro zajišt ní požadovaných parametr
u požárních hydrant .

Celkové hodnocení práce:
A - výborn , B - velmi dob e, C- dob e, D - uspokojiv , E - dostate n , F- nedostate n
Stupe F znamená též „nedoporu uji práci k obhajob “.
P edloženou bakalá skou práci doporu uji k obhajob a navrhuji hodnocení
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