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oponentrí posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem ,,sportovně

relaxačni centrum", kterou zpracova\aBc,et Bc,Helena Flodrová v roce 2014.

Diplomová práce je zpracovánana velice dobré obsahové i grafické Úrovni..
předložená dokumentace odpovídázadárnm a rozsahem poŽadavkŮm na diPlomovou Práci.

Projekt obsahuje §rto části:

Přípravné a studijní práce
A - Pruvodni zpráva
B - Souhrnná technická zpráva
C - Situační qikresy
D. 1 . 1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.3 -Požárné bezpečnostní řešení stavby

-ZáHadniposouzení z hlediska stavební fy,iky
D.l.4 - Vzduchotechnika

Přípravné a sfudijní práce
potřebnou formou piověřily problematiku daného úkolu. Jsou zpracovány v dostateČném

rozsahuo který odpóviaapózáaavkům na podklad pro zpracování diplomového Projektu.

C - Situační dkresy
Situační výkresy jsoizpracovány přehledně, podrobně a poskýují dostateČnou Představu o

umístění ouj.tto, iozeqfoských sítí , komunikací i jednotlivých ploch.

Připomínky:
_ Vzhledem k tomu, že orientace ke světoaým stranám jednotlivých výkresŮ situací není

stejná, měla by být severka nakreslena i v sifuaci širších vztahů.

- Parkovací místá pro zaměstnance, vč. výjezdové plochy bych doporučoval udělat ve

stejných rozměrech (5 + 6 m) jako parkovací místa pro hos§,
Týo pfipomínky jsou spíše doporučujícího rázu

A - Pruvodní zpráva
B - Souhrnná technická zpráva
otc 

"p*"y 
ousahují všechny náležitosti, které mají být podle Vyhl. 6212013 o

dokumentaci staveň ve zprávách obsaženy. Všechny části jsou zde lryČerPávajícím

způsobem popsány.
Připomínky:
- A.3j Pozemky dotěené stavbou jsou i pozemky sousední
_ A.4.i Dešťová vodazobjektu i zpevněných ploch by měla být pokud moŽno

vsakována na pozernku



D. 1 . 1 - Architektonicko-stavební řešení

Technická zpráva
obsahuje všechny náležitosti, které mají být ve zprávě obsaženy, Celková uroveň je velmi
dobrá .Zpráva jasnou a stručnou formou popisuje všechny části stavby a doplňuje
qýkresovou část proj ektu.

Výkresová část:
Šrafování že\ezobetonoqých konstrukcí v půdorysech neodpovídá legendě hmot.

Půdorys l.NP
- Prostor před dveřmi do sprch pro těl. postižené musí mít šířku l500 mm, aby umožnil
otočení invalidního vozíku.
- Prostor vedle záchodové mísy pro těl. postižené musí umožňovat najetí vozíku vedle
mísy.
- Upravený terén v místě zpevněných nástupních ploch je v úrovni 0,000 :274,500.
Jakým způsobem bude řešeno odvádění dešťových vod od vstupů do objektu ajakým
zpŮsobem budou odvodněny venkovní zpevněné plochy? Je vhodnější U.T. kolem objektu
srttžit oproti 0,000

Půdorys 2.NP
- Širta chodby před dveřmi do m.č. 208 (WC těl. postižených) neumožňuje otočení inv.
vozíku.
- Není uvedena výška zábradlí (nad 3m výšky 1000 mm)

Detaily
- Jsou vypracovány velice pečlivě s téměř profesionální podrobností
Skladby konstrukcí
- Popsat způsob dilatovaní u betonových mazanin v podlahách

Diplomoqý projekt obsahuje všechny nezbytně nutné části prováděcího projektu, vč.
posouzení konstrukcí z hlediska stavební §ziky.Dále požárně bezpečnostní řešení stavby
dle příslušné legislativy a výpisy prvků .
Provozní řešení j e bezkolizní.
Dispoziční řešení je funkční.

Závěremlze říci, že diplomant se zhostil svého úkolu qýborně aprokžnal schopnost řešit
samostatně zadané problémy včetrrě detailů. Výše uvedené připomínky nejsou vzhledem
k rozsahu a složitosti zadáru zásadního charakteru, ale pouze doporučením.
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