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Předmět diplomové práce: 
 

 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 
ve stupni pro provedení stavby s názvem ,,SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V HOLEŠOVĚ". 
Jedná se o objektu sloužící ke sportovně relaxačním účelům. V objektu se nachází 
posilovna, squashové kurty, víceúčelový sál, solárium, spinning. Součástí stavby je i 
hala sloužící ke sportovním účelům. V těsné blízkosti stavby se nachází venkovní 
hřiště na tenis a minigolf. 
 

Popis objektu: 

 

 Objekt sportovního zařízení je navržen jako samostatně stojící novostavba a je 

půdorysně rozčleněn na 4 části. Tři části objektu jsou navrženy jako jednopodlažní, 
jedna část jako třípodlažní. Největší část objektu tvoří sportovní hala, která je 

zastřešena válcovou střechou. Na halu z jedné strany navazuje menší přístavek 

zastřešen pultovou střechou a z druhé strany větší část objektu o třech nadzemních 

podlažích zastřešená plochou střechou. Z této části pak vystupuje zádveří se vstupem 

do objektu, které je zastřešeno opět válcovou střechou. Fasáda bude provedena z KZS 

Baumit ve dvou barevných provedeních – šedá a tmavě červená. Sokl bude rovněž 

tmavě červený. Výplně otvorů budou plastové, bíle. 

 Část stavby o třech nadzemních podlažích, přístavek k hale a zádveří jsou 

tvořeny stěnovým konstrukčním systémem – navrženo zdivo z tvárnic Porotherm 30 

Profi Dryfix, vnitřní nosné zdi jsou pak navrženy z tvárnic Porotherm 24 Profi. 

V některých částech objektu jsou navrženy železobetonové sloupky 250/250 a 

250/300 mm. Svislé nosné konstrukce sportovní hala jsou tvořeny z železobetonových 

sloupů 500/700mm. Výtahová šachta je vyzděna z tvarovek Porotherm 19 Aku. Část 

stěny pod terénem je vyzděna z betonových bednících tvárnic BT 30.  

 Vodorovné konstrukce v 1. části objektu jsou tvořeny stropy systému 

Porotherm tloušťky 250 mm.  

 

Základní zhodnocení práce: 
 

 Student řešil širokou škálu dílčích problémů projektového řešení a 

komplikovaných skutečností. Snažil se do své práce zahrnout všechny požadavky dle 

současných nároků pro moderní výstavbu sportovních center. Návrh řešení odpovídá 
využití komplexních znalostí nejen z oboru pozemního stavitelství. Součástí 
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diplomové práce je zpracována specializace TZB (zdravotechnika) a část dřevěné 
konstrukce, požárně bezpečnostní řešení stavby a tepelně technické posouzení. 
 

 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je 
ve na většině výkresů výstižné. Projektová dokumentace je vypracována na velmi 

dobré úrovni. Z hlediska rozpracovanosti jednotlivých detailů by byla lepší 
propracovanost větší a bližší popis jednotlivých opatření. Zpřehlednit kótování.  
 

 Z hlediska stavebně-technického řešení byly nalezeny menší nedostatky, na 

které žádám studenta o zdůvodnění či návrh řešení v rámci otázek oponenta.  
  

 Z hlediska komplexnosti projektu by bylo vhodné doplnění dalších specializací, 
například statiku konstrukcí, geologické průzkumy, atp. Rozsahově ovšem předložená 
diplomová práce splňuje své zadání. 
 

 Z pohledu zakreslování lze vytknout drobné chyby stran přehlednosti kótování 
výkresů, v překrývání textů a šraf. Bylo by vhodné popisovat označení místností dle 
normy - doplnit název místnosti, pouze v menších místnostech ponechat jen číselné 
označení. Místnost 110 je interiérová, čísla místností končící 0 mají být použity 
pro exteriérové prostory. 
 

Jiné poznatky a kritické připomínky:  

 

Situace - chybí vztažné přímky, chybí kóty jednotlivých přípojek, dimenze vedení jak 

ve stavební části, tak i v části TZB,  

Půdorysy - chybí sklopené řezy nad otvory, špatně popsané místnosti, nezakreslené 
baterie u WC, umyvadel atp., nad popisovým polem by bylo vhodné doplnění schémat 
celého areálu se zakreslením (vyznačením) o jakou část se jedná. 
V případě poznámek týkajících se odkazů na výpis prvků (klempířské apod.) by bylo 
vhodné doplnění o jaké čísla příloh či výkresů se jedná 

Řezy - nezakreslené tepelné izolace v podlahách, nepopsané klempířské prvky, 

nezakreslené spády a hydroizolace u plochých střech, nezakreslena úroveň původního 
terénu 

Pohledy - výškově neokótované okna, členění fasády je grafické, není však 
srozumitelné - bylo by vhodné doplnit legendu šraf, pokud jsou takto použity. 
Schémata TZB - chybí orientační doplnění dimenzí 
Detaily - bylo by vhodné, aby detaily byly detailnější, s rozkreslenými spoji 
hydroizolací, přesahy a ohyby hydroizolací, doplnění více kót, spádů a tlouštěk, 

popsání systémových prvků. 

 

Přesto je projekt zpracován dle zásad zakreslování stavebních konstrukcí. 
 

Textová část je i přes několik drobných chyb zpracována ve formě odpovídající 
současným požadavkům stavebního zákona.  
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Celkové vyjádření:  
 

Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval 

s dostatečným přehledem.  

 

Otázky k dané bakalářské práci: 
 

1) Jakým způsobem řešíte likvidaci dešťových vod na pozemku investora na základě 
vyhlášky 501/2006 sb.? 

 

2) Veškeré dveře se otevírají do exteriéru, ale chybí nad nimi markýzy, jak vyřešíte 
provoz v zimě? 

 

3) Detail č. 12 - v rámci napojení vazníků na obvodovou konstrukci je zde patrně méně 
tepelné izolace oproti střešní konstrukci či zdivu. Jedná se o tepelný most? Posuzoval 

jste tento detail podrobnějším způsobem?  

 

4) Jakou jste uvažoval zeminu pro zakládání? Zvažoval jste použití drenáží, pokud ne, 
proč? 

 

5) Proč máte veškeré dveře do WC kabinek šířky 800 mm? Nestačily by šířky 700 
mm? 

 

6) Proč máte dveře do WC pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu 

průchozí šířku pouze 800 mm? Např. místnost 218. Je vhodná tato šířka pro osoby 
pohybující se na invalidním vozíku? Jedná se o sportovní stavbu - jakou šířku mají 
sportovní vozíky? Je šířka dveří vhodná do tohoto prostoru? 

 

7) Jak dosáhnete výšky obkladu 2020 mm? 

 

8) Proč vykazujete místnosti 321 a 320 pokud jsou skrze dvě podlaží? Nezanáší to 
zmatek stran podlahových ploch? 

 

9) U WC pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu máte WC u obvodové 
stěny bez předstěny, jak vyřešíte napojení bez zásahu do obvodové konstrukce? 

 

10) Z jakého důvodu jste neuvažoval drenáže? Jakou izolaci proti zemní vlhkosti jste 
použil na základě radonového indexu a proč? 

 

11) Jakým způsobem postupoval Váš návrh při zpracování výkresů stropních 
konstrukcí systémového řešení? Při rozponech větších než určitá vzdálenost je nutné 
vkládat ztužující žebra. Při jakých? Jak je toto řešeno u Vás? U velikosti zatížení 
sportovní stavby na rozpon 6725 mm je dostačující výška stropní konstrukce systému 
Porotherm tl. 250 mm v osové vzdálenosti 625 mm? 

 




