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pro NSP ARS 

zaměření ARCHITEKTURA 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Sportovně-rekreační centrum, Vsetín, Ohrada 

Autor práce: Bc. Ondřej Németh  

Oponent práce: Ing. arch. Dušan Vostrejž 

Popis práce: 

Diplomová práce je zadaná jako architektonická studie, která se zabývá návrhem 
SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO CENTRUM VSETÍN, OHRADA 

 Hodnocení práce: 
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1. Územní vazby a urbanismus ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Architektonický koncept ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Funkční a dispoziční řešení ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Konstrukční a materiálové řešení ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 6.: 

1- Urbanistické řešení navazuje na minulostí ověřené schéma napojení území pod 
rychlostní komunikaci na město Vsetín. Pozitivně hodnotím propojení areálu 
s cyklostezkou a plochou při toku Vsetínské Bečvy. V rámci řešeného území je 
diskutabilní umístění venkovní posilovny a street parkour ploch ke komunikaci, a ne do 
ploch zeleně, například plocha „L“ nebo „K“. Nenašel jsem návaznost na zastávky MHD.  

2- Objekty jsou svou velikostí přiměřené vytváření logické funkční celky. Chybí informační 
systém jak v plochách, tak na jednotlivých objektech. Řešení ploch zeleně a výsadby 
působí nahodile a nepromyšleně. Navržená výsadba vzrostlé zeleně může limitovat 
využívání zelených ploch případně zastínit výhled z rampy víceúčelové haly na okolní 
sportoviště. Stromy na hranici fotbalové plochy a v blízkosti sportovišť jsou nevhodné. 

3- Dispoziční řešení a funkční řešení působí propracovaně a přesvědčivě. Přesto pár 
poznámek: 
Objekt 1, víceúčelová sportovní hala – k jakému účelu slouží rampa kolem tří stran 
objektu? Má být nejvyšší podesta vyhlídkou do okolí? Pokud ano, proč nepřevyšuje 
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střechu haly? Z pohledu bezbariérové komunikace je její řešení nevhodné. Dále 
nepovažuji za vhodné orientovat celoskleněnou fasádu sportovní haly na jižní stranu. I 
přes návrh předokenních žaluzií a nepřesvědčivého schématu směru dopadu slunečních 
paprsků není toto řešení východiskem pro kvalitní užívání haly. Myslím, že by stačilo 
objekt otočit o 180°. Dále bych měl výhrady k použití celoskleněné fasády v blízkosti 
hrací plochy a absenci pružných obkladů na vnitřních čelních plochách. Zdá se mě 
poddimenzovaný sklad nářadí. Prostor mezi recepcí a zádveřím by mohl být větší. Je 
možné sledovat z tribuny celou plochu hřiště? 

 
Objekt 3 a 4 – Tenisový klub a cyklopoint – prezentace zelené střechy je zavádějící. 
Systémem Urbanscape Green Roll s největší pravděpodobností nedocílíte prezentovaný 
efekt. Jakým způsobem zajistíte bezpečný pohyb na střechách a případně jakým 
způsobem zabráníte lidem, aby na střechy nechodili. Autor se snaží používat dřevěné 
prvky v kombinaci s ocelovou nosnou konstrukcí. Toto zdvojení nepůsobí přesvědčivě. 
V případě nosných ocelových sloupků jsou nahodile sešikmené dřevěné sloupky pouhou 
dekorací, stejně jako dřevěný obklad fasád na všech objektech. Proč autor neřešil 
objekty jako dřevostavby, kde by měly použité materiály logické opodstatnění a 
nepřebíraly by funkci pouhé problematické kulisy. 
Měl bych výhrady k orientaci fotbalového hřiště ke světovým stranám. Za předpokladu, 
že se jedná o hřiště tréninkové, bych polohu akceptoval. 

4- Detaily jsou prezentovány srozumitelně. Izolace základových pasů by měla být 
provedena do nezámrzné hloubky. 

5- Grafické zpracování a model jsou na profesionální úrovni. Grafická prezentace je 
přehledná. 

 
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Jakým způsobem ochráníte prosklené plochy při hrací ploše sportovní haly? 

 

Závěr: 

Práce je kvalitní a pečlivě zpracovaná. Dokazuje podrobné seznámení se autora 
s problematikou a následným zapracování nabytých informací do studie. Předloženou 
diplomovou práci doporučuji k obhajobě 
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