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 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 
pro realizaci stavby s názvem Multifunkční objekt Mikulov.  
 

Jedná se o novostavbu výzkumného pracoviště s přechodným pobytem zhruba 
60 osob a s podpůrnými provozy. Stavba je třípodlažní s jedním podzemním podlažím, 
tvořena kancelářskými prostorami, laboratořemi, konferenčními místnostmi a 
příslušenstvím.  
Řešený objekt se nachází v katastrálním území Mikulov na Moravě, návrh respektuje 
platný územní plán města. Do stávající zástavby je objekt citlivě začleněn. Půdorysný 
tvar objektu připomíná písmeno L, je vyřešeno uvolnění dispozice v přízemí pro 
pohyb osob a automobilů. Zastřešení je řešeno kombinací pultové ploché střechy. 
 

Konstrukční systém je stěnový doplněný masivními pilíři v místech uvolnění 
dispozice přízemí. Obvodové stěny, pilíře, vnitřní nosní stěny i stropy jsou navrženy 
železobetonové monolitické, objekt je založen na základové desce podporované 
základovými pasy, pilíře a sloupy a jedna nosná stěna jsou podporovány pilotami. 
Zastřešení je na části objektu pultovou střechou o sklonu cca 15%, a dále střechou 
plochou. 
 
 Student ve své diplomové práci řešil širokou škálu dílčích problémů 
projektového řešení a komplikovaných skutečností s ohledem na podmínky stavby a 
vytyčených požadavků dle současných nároků pro moderní výstavbu obdobných 
objektů. Návrh řešení odpovídá využití komplexních znalostí nejen z oboru pozemního 
stavitelství. Součástí předložené práce je i požárně bezpečnostní řešení stavby a 
podrobné posouzení objektu z hlediska stavební fyziky.  
 
 
 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je 
výstižné na všech výkresech. Projektová dokumentace je vypracována na výborné 
úrovni. Z pohledu zakreslování lze vytknout drobné chyby, které však nejsou 
zásadního charakteru, zejména absence některých kót, nepřehledné řešení Situace, kdy 
v použitých barvách zaniká kótování, nepřehledné značení přípojek inženýrských sítí 
v Situaci pouze barevně místo odlišného typu čáry, z výkresu řezu A není zřejmá 
poloha hydroizolace spodní stavby zejména v místě obvodových stěn. Přesto je projekt 
zpracován dle zásad zakreslování stavebních konstrukcí. Textová část je zpracována 
ve formě odpovídající současným požadavkům stavebního zákona 183/2006. 



  
 Z hlediska stavebně-technického řešení nebyly nalezeny významnější 
nedostatky. Z hlediska komplexnosti projektu by bylo vhodné doplnění dalších 
specializací, například statiku konstrukcí, geologické průzkumy, atp. Rozsahově 
ovšem předložená diplomová práce přesahuje rozsah pro odevzdané závěrečné práce.  
 

Návrh objektu je výjimečný nejen zvoleným architektonickým řešením 
s uvolněním dispozice 1NP a nutností vyřešit vynesení velkých rozpětí, ale i 
nezbytností využít znalosti o speciálním zakládání z důvodu špatných základových 
poměrů. Se všemi těmito úkoly se student vyrovnal velice dobře, práce je řešena 
komplexně s jasným vědomím jednotlivých souvislostí a s pečlivým provedením 
detailů. 
 
 
Student jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou 
problematiku zpracoval s výborným přehledem.  
 
K předložené diplomové práci mám tyto otázky a připomínky: 
 

1) Výkres C.3 Koordinační situace stavby 
• Zdůvodněte umístění objektu ve vzdálenosti cca 100m od komunikace a 

tedy nutnost budovat dlouhé přípojky a přístupové cesty.  
• Jak jsou příjezdové zpevněné plochy odvodněny? 
• Kde bude skladován komunální odpad? 

2) Půdorysy 
• Chybí specifikace železobetonové konstrukce – jaký je použit beton, 

jaká ocel? Není uvedeno ani ve výpise skladeb. 
• Jak jsou odvětrány místnosti 1.25, 1.27 a místnosti jim odpovídající v 2. 

a 3.NP? Z jakého důvodu není využito možnosti přirozeného větrání 
(oknem) v místnosti 1.27 (a jí odpovídajících místností ve 2. a 3.NP)? 

• Jaké jste uvažoval odvětrání kanalizace (WC výše zmíněných 
místností)? 

• Půdorys 1.S D.1.1.1 jak jsou odvětrány sklepní místnosti? 
3) Řez A 

• nevznikají v místech průvlaků ve stropě 1NP nad vnějším prostorem 
tepelné mosty? 

• Zdůvodněte ukončení tepelné izolace obvodových stěn pod terénem 
(podsklepené části) v úrovni horní hrany základové desky. 

• Z výkresu základů ani řezu A-A’ není zřejmá poloha hydroizolace 
spodní stavby, zejména v místě obvodových stěn 1.S. 

4) Zdůvodněte Vaši volbu způsobu založení objektu. 
 
 
 
 



Závěrem lze říci, že student zpracoval diplomový projekt v rozsahu převyšující 
požadavky kladené na diplomové práce, a to na výborné úrovni. Výkresy jsou  
přehledné, celá práce je zpracována s velkým nadhledem. Diplomovou práci 
doporučuji k obhajobě. 
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