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POSUDEK OPONENTA VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ 
PRÁCE 

 
 

Student:     Bc. Jiří Řezníček       
 
Oponent:    Ing. Petr Blažek      
 
Předmět diplomové práce: 
 
 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 
ve stupni pro provedení stavby s názvem ,,Sportovní centrum Vsetín".  
 
Popis objektu: 
 
Jedná se o dvoupodlažní stavbu, první patro částečně zapuštěno pod terén. Provoz 
sportovního centra je rozdělen do dvou podlaží. V přízemí se nachází technické 
zázemí objektu, technická místnost, strojovna vzduchotechniky. Dále je zde umístěn 
provoz restaurace s venkovní terasou, minibarem, kuchyní, hygienickým zařízením 
pro hosty, hygienickým zařízením pro personál a prostorem pro komunální odpad. 
V další části přízemí se nachází 2x squashový kurt, šatny s hygienickým zařízením, 
klubovna, venkovní WC pro diváky a sklad sportovního vybavení. Odtud je možný 
vstup na venkovní sportoviště (4x antukové tenisové kurty, 2x víceúčelové hřiště 
s umělou trávou a dvě volejbalové hřiště. U hlavního vstupu se nachází místnost 
správce a údržbáře. V 2NP se nachází posilovna, menší tělocvična (pilates, power 
jóga, atd…), šatny s hygienickým zařízením, zázemí pro trenéry, tj. šatna s denní 
místností, sprcha s WC a malou kuchyňkou. Dále je zde recepce s příručním skladem a 
malou prodejnou nápojů, úklidová místnost. Z chodby naproti tělocvičně je možný 
přístup na venkovní terasu, která bude sloužit v letních měsících k venkovnímu cvičení 
nebo kde trenéři budou sledovat své svěřence. Pro komunikaci mezi podlažími slouží 
schodiště s výtahovou plošinou. Objekt má navrhnuty čtyři vstupy. Hlavní vstup je 
orientován na jih. Vstup do restaurace přes terasu z jižní strany, dále vstup 
pro sportovce z východní strany a vstup pro zaměstnance a zásobování ze severní 
strany. Na stavbu je využita tradiční technologie. Objekt je založen na ŽB základové 
pasy a patky. Zdivo v části kontaktu se zeminou je tvořeno armovanými bednícími 
tvarovkami tl. 300 mm se zálivkovým betonem. Toto zdivo bude zatepleno 
polystyrenem XPS tl. 120 mm. Pro ostatní obvodové zdivo byly použity cihelné bloky 
Heluz 30 P+D zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z EPS izolací tl. 160 mm. 
Vnitřní nosný systém tvoří cihelné bloky Heluz 30 P+D a ŽB sloupy s průvlaky. 
Nosná část stropní a střešní konstrukce je navržena z betonových předpjatých 
stropních panelů Spiroll. Schodiště je prefabrikované, železobetonové - Spiroll, vnitřní 
příčky budou provedeny ze SDK od firmy Knauf. Výplně otvorů tvoří plastová okna a 
dveře s izolačním dvojsklem, v prostoru posilovny je navržena prosklená stěna 
s hliníkovou nosnou konstrukcí. 
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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 sportovišť. Návrh řešení odpovídá využití 
komplexních znalostí nejen z oboru pozemního stavitelství. Součástí diplomové 
práce je zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby, vizualizace a tepelně 
technické posouzení. Jako specializaci student zpracoval TZB - kanalizace a statické 
posouzení ŽB konstrukcí - sloup a průvlak. 
 
 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je 
na většině výkresů výstižné. Projektová dokumentace je vypracována na velice 
dobré úrovni. V místnostech umýváren, kde jsou spádované podlahy, není správně 
zakresleno spádování podlah.   
 

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., což však nebylo předmětem 
zadání diplomové práce. Rozsahově předložená diplomová práce splňuje své 
zadání. 
 
Jiné poznatky a kritické připomínky:  
 
Situace - chybí označení výšek UT a PT, chybí prokótování vzdáleností od okolních 
staveb, některé kóty přípojek chybí, chybí zakreslení odstupových vzdáleností požárně 
nebezpečného prostoru, prokótování novostavby vůči stávající zástavbě, ... jak 
požaduje vyhl. 62/2013 sb., doporučoval bych doplnění rozhledových trojúhelníků, 
chybí vytyčovací síť. 
 
Základy - bylo by vhodné lépe prokótovat, je zde patrné nejasné řešení drenáží. 
 
Půdorysy - chybí spády u okapových chodníků, hygienické zázemí nemá oddělené 
pisoáry od předsíně, jsou zde určité dispoziční chyby, kdy kolidují jednotlivé provozy 
mezi sebou, nezakreslené baterie u WC, umyvadel atp., ve druhém podlaží nejsou 
popsány výšky nadezdívek plochých střech, u schodiště je zakreslena řezová čára. 
  
Střešní konstrukce - na některých místech chybí výškové kóty střechy, bylo by vhodné 
označit detaily, šrafy izolace. 
 
Řezy - jelikož se jedná o dokumentaci pro provedení stavby, chybí popis prvků - chybí 
popisy okenních a dveřních výplní, popisy překladů, popisy klempířských prvků. 
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Detaily - bylo by vhodné, aby detaily byly detailnější, s rozkreslenými spoji 
hydroizolací ve větším měřítku, přesahy a ohyby hydroizolací, doplnění více kót, 
spádů a tlouštěk, popsání systémových prvků. 
 
PBŘS - zpráva pbřs ve svém závěru hodnotí Administrativní budovu! 
 
Projekt zpracován dle zásad zakreslování stavebních konstrukcí. 
 
Textová část je i přes několik drobných chyb zpracována ve formě odpovídající 
současným požadavkům stavebního zákona. Dle aktuálních požadavků nejsou vypsané 
body, dle obecně technických požadavků na výstavbu, které byly splněny, je zde 
pouze konstatováno, že je splněno. 
 
Celkové vyjádření:  
 
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval 
s výborným přehledem a dokázal svoji orientaci v oboru a preciznost své práce.  
 
Otázky k dané diplomové práci: 
 
1) Prosím studenta o popsání dispozice a provozu a návaznosti provozu kuchyně 
na skladování potravin. Nedochází ke křížení provozů? 
 
2) Vysvětlete návrh hřišť a jejich velikosti. 
 
3) Objekt je rozsáhlý, řešíte dilatace nebo posuvné spáry a jak? Popište v řezu A-A 
detail dilatace. 
  
4) Jakou jste uvažoval zeminu pro zakládání? Zvažoval jste použití drenáží, proč? Jaký 
radonový index pozemku jste při návrhu uvažoval?  
 
5) V požárně bezpečnostním řešení hodnotíte v závěru administrativní budovu, proč? 
 
6) Kam jsou napojeny drenáže? 
 
7) Ve skladbě ploché střechy uvažujete různé typy izolací EPS z jakého důvodu? 
Popište, co znamenají jednotlivé hodnoty a označení EPS? 
 
8) Jakým způsobem řešíte odvod odpadních vod vznikajících za provozu restaurace? 
 
9) Jakým způsobem řešíte odvod vody z parkoviště? Jakým způsobem řešíte likvidaci 
dešťových vod na pozemku? 
 
10) Popište, jak jste vyřešil bezbariérové řešení stavby? Jaké omezení či úpravy musíte 
provést pro sportovní vozíčky? 
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Diplomová práce je zpracovaná na výborné úrovni s drobnými nedostatky stran 
grafického zpracování práce a neznalostí podrobnějšího řešení, kterou si 
vysvětluji absencí zkušeností z praxe. 
 
Student však prokázal velikou orientaci v oboru pozemního stavitelství 
při zpracování projektové dokumentace a dílčích detailů.  
 
S ohledem na kvalitní zpracování předložené práce doporučuji komisi zvážit 
možnost studentovi udělit cenu děkana za kvalitně zpracovanou diplomovou 
práci. 
 
 
Z výše uvedených důvodu hodnotím závěrečnou práci klasifikačním stupněm: 
 
 
 
 
 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1    
 
 
 

V Brně dne  28.1.2015         
Podpis 

 
Klasifikační stupnice 
Klas.stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná  
klasifikace  

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


