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1. Základní údaie

Fotbalový klub

PředloŽená diplomová práce řeší stavební část prováděcího projektu novostavby
objektu zázemí fotbalového klubu vycházející z arclritektonické studie tohoto objektu
Samostatně vypracované diplonrantem. Student řešil objekt jako samostatně stojící na
svaŽitém pozemku ve Šternberku. Stavba je řešena jako polyfunkční.tŤípodlažní, podsklepený
objekt spojující funkci zázemí fotbalového klubu s funkcí bl,dlení a provozem posilovny.
Obj ekt j e ukončený- j ednoplášťovou pl ochou střechou.

2. Architektonické a dispoziční řešení
.Tedná se o objekt rozčleněný do dvou funkčních celků. V 1. np objektu jsou řešen1,

Prostor,v fotbalového klubu - šatny" sociální zařízení. klubovna a bufet, přístupný také pro
nár'ŠtěvníkY fotbalovélro areálu, z exteriéru přístupné toalet1. pro veřejnost. Samostatným
vstuPem je v 1.np přístupný provoz posilovny. V suterénu objektu je řešeno technického
zázemi objektu. Ve 2.np objektu je řešen byt správce a vedení fotbalového klubu,
Architektonické řeŠení objektu je zdařilé. V situaci je pamatováno také na dostatečrré
parkovací plochy"k objektu. Dispoziční řešení objektrr je ťunkčru.

3. stavebně konstrukční řešení
Jedrrá se dobře zpracovarrÝ'prováděcí projekt. pro ktery byly autorem vypťacovány i

posouzení objektu jak z h]ediska tepelně technického. tak požánrě bezpečnostního.
Nosná konstrukce objektu je navržena jako stěnoý systém s monolitickými žb stropy, objekt
je zakonČen plochou jednopláŠt'ovou střechou. Objekt je založen na základových paseclr.
Prezentované detaily jsou na dobré a srozumitelné úrovni. V konstrukčním řešení b1,11,,

PouŽitY modemí materiály a technologie užívané dnes pro vÝstavbu občanský.ch objektů.

4. Hodnocení formální a grafické úpraw.práce
Grafická a formální úroveň práce je na dobré úrovni, respektuje platné čSN.

Předložená dokumentace je přehledná.

Po prostudování celé dokumentace je možné upozornit na §to nedostatky :

1. Výkres situace - je nutné jednozrračně vyznačit hranice řešeného pozemku,
2. Výkres základů - jak je řešeno založení venkovních schodišt'na tribuně?
3 . Vý,kres 1 .pp - j ak budou větrány suterénní prostor}, bez oken?
4. Výkres 1.nP - zváŽit lytvoření vstupního zádveří např. přidáním prosklené děiící

PříČkY s dl'eřmi před prostorem schodiště (výápěná chodba jako přístup k šatnám
1.np a 1.pp a do prostor 2.np)

5. VYklesy řezú * ch5rbí zakresiení průběhu původnílro terénu, zvážit použití drenáží
kolenr objektu. připadně provedení tlakové hydroizolace suterénrťho zdiva



PředloŽená dokumentace je zpracovánavrozsahu zadáníajejí úroveň co do věcnosti adodrŽení stávajících no'em pro navrhování občanských a obytných budovje na dobré úrovni.}'IavrŽené konstrukČní a stavební řešení ;" .*iir""atelné p.o ,,,av.hovaný objekt podoPlnění uvedených nejasností a nepřesností. V projektu nebyly shledány zásadnístavebníani konstrukční chyby
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