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Diplomant: c. Jaromír
Oponent: Libor

oponentní posudek bylvypracován na diplomovou práci s nénvem,,Sportovní hala se
zázemím a restaurací, Valašské Klobouky.., k1erou vypracovaldiplomant Bc. Jaromír
Naiser ve školním roce 201212013.
Projekt diplomové práce řeší zpracováníprojekÍové dokumentace pro objekt sportovní haly
s restaurací ve městě Valašské Klobouky. Byla navrhnuta hala o jednom podlaŽi, která je
částečně zapuštěna pod terénem. K ní přiléhá druhá část objelctu, kÍerá v podsklepené části
obsahuje zázemi sportovní ha|y a v nadzemním podlaŽí restauraci s kuchyní. objekt má
půdorysný tvar dvou obdélnílď, kÍeré jsou zastřešeny sedlovou a pultovou střechou.

Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem diplomant vyrovnal velmi dobře.

Bakalářská pr áce je zpracov ána na odpovíd ající gr afické úrovni.

Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavkům na diplomovou práci.

Projekt obsahuje:

Složka A - Průvodní dokument
Složka B _ Přípravné a studijní práce
Složka C - Diplomový projekt _ Výkresová část, Textová část
Specializace

Diplomový projekt obsahuje fyzicky všechny nezbs,tné ěásti prováděcího projektu včetně
zákIadnho t ep e lně technického a p oŽárně bezp eěn o stního po so uzení.

K jednotlivým r1ýkresům diplomové práce mám následující připomínky:

Souhrnná technická zpráva:
. Chybí výpočet parkovacích míst dle ČsN z: ot to.

Základy:
o Není při tak velké ploše zák|adové desky zapotřebídilatace?



Půdorysy:
o Není umožněno sportování imobilních : nemají přístup do 1S, nahrací plochu,

uzpůsobené WC a sprchu v 1S,
o Nejsou zakresleny sklopené Ťezy nadpraží,
o U všech dveŤí mezi místnostmi s rozdílnou povrchovou úpravou podlahy není

zakreslen přechod,
o V lNP u hlavního vstupu není plnou tlustou čárou zakreslená v1výšená plocha (v

pohledechje), která má svoji výškovou kótu. Touto plochou není splněn požadavek
bezbariérového vstuou do budow.

Řez},:
. Jak je staticky provedeno uložení lepeného vaznku na sloupy? (byl by vhodný detail

provedení)'
o U skladby střechy není materiálově specifikována povrchová hydroizolační folie:>

není zapotŤebí separační vrstva mezi folií a polystyrénem?

Detail B:
o Nedostatečněprokótován.

Závěrem lze konstatovat,že se diplomant zhostil daného úkolu, s výjimkou uvedených
nedostatků, velmi dobře.
Část z výše uvedených připomínek však není vzhledemk zadání zásadniho charakteru, ale
pouze upozorňuje na některé nedostatky a nastiňuje místa, která by bylo vhodně řešit jinak,
případně doplnit.
Doporučuji tedy Diplomovou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím:

Klasifikační stupeň ECTS: A/1
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