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Tématem závěrečné práce byl návrh novostavby sportovního centra, které vytváří vnitřní 

prostředí pro různé sportovní aktivity. Navržený objekt má dvě nadzemní podlaží aje 

částečně podsklepen. Nosný systém je kombinací železobetonového monolitického 

skeletu s dřevěnou nosnou konstrukcí v podobě stropních a třešních nosníků a 

lepených dřevěných sloupů a dále je zde i kombinace zděného systému s využitím 

tvárnic Ytong. Celý objekt je zastřešenjednoplášťovou plochou střechou. 

Navržené dispoziční řešení je funkční a účelné pro daný typ využití. Student dobře využil 

zastavěnou plochu objektu a jednotlivé funkční části na sebe vhodně navazují. 

Navržené konstrukční řešení je pro navrhovaný objekt realizovatelné po doplnění případně 

úpravě níže specifikovaných nejasností a nepřesností. 

Grafická úprava práce je až na drobnosti v souladu s platnými ČSN. V projektu se nachází 

několik grafických nepřesností , které jsou v rozporu s ČSN 01 3420 - jedná se především o 

výkres základů. 

Předložená projektová dokumentace vykazuje následující drobné chyby a nejasnosti : 

1) Koordinační situace - situace graficky nerozlišuje stávající sítě, přípojky a vnitro

areálový rozvod. Jakým způsobem je řešena likvidace dešťových vod z pohledu 

umístění stavby a jak jsou odvodčny zpevnčné plochy? 

2) Ve výkresech chybí modulové osy skeletové konstrukce - rozhodnč by to přispělo 

k použití výkresů při realizaci stavby. 

3) Půdorys 1.NP - Jakým způsobem jsou odvodněny sprchové kouty u hromadných sprch 

mužů a žen? V místnostech se zakreslenými podlahovými vpusťmi chybí specifikace 

spádování podlahové plochy. Ve výkrese chybí specifikace polohy a velikosti 

převlékacích kabin v šatnách. Jak je uvažováno s větráním, odvlhčením a vytápěním 

prostoru bazénu? V půdoryse chybí specifikace řešení podhledů v souladu s PBŘ. 

4) Řez A-A - Výkres by bylo vhodné doplnit o skladby jednotlivých konstrukcí. Proč je 

část stěny u bazénu řešena jako železobetonová monolitická stěnová konstrukce a část 

je z bednících tvarovek? Je u této konstrukce uvažováno s bočním tlakem od základové 

konstrukce pod bazénem? Objasněte technologický postup provádění skladby Po8. 

5) Řez B-B - Proč je v místě obvodové konstrukce u nepodsklepené části zatažena izolace 

proti zemní vlhkosti až na základovou spáru? 



6) Sestava stropních dílců nad suterénem - Uveďte jaké stropní dílce jsou v zakreslené 

konstrukci použity. Objasněte konstrukční řešení ve vztahu k svislým nosným 

konstrukcím a zdůvodněte využití nosného zdiva s vloženými sloupy. 

7) Stropní konstrukce nad 1.NP - Z výkresu není zcela patrné konstrukční a materiálové 

řešení jednotlivých schodišť. Ve výkrese chybí specifikace záklopu stropní konstrukce 

a řešení vodorovného ztužení. 

8) Stropní konstrukce nad 2.NP - Jakým způsobem je řešeno vodorovné ztužení stropní 

konstrukce? 

9) Základy - Z výkresu není j ednoznačně čiteln é, které konstrukce jsou navrženy 

z prostého betonu a ;/.elezobctonu. Bylo by vhodné toto v rámci obhajoby práce 

upřesnit. Změny úrovní základové spáry mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí 

nejsou zcela v souladu s řešením pro konstrukce z prostého betonu. Z výkresu není 

patrná ochrana izolace proti zemní vlhkosti v místě zpětného spoje. Výkres by bylo 

vhodné doplnit o dílčí řez místem dojezdu výtahové šachty. 

1 O) Detail 05 - Objasněte jak je zamezeno kondenzaci vodních par na povrchu svodného 

potrubí na straně interiéru. 
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