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Oponentský posudek byl vypracován na diplomovou práci na téma „Novostavba 
sportovního centra, Jemnice“, kterou vypracoval student prezenčního studia Pavel 
Procházka ve školním roce 2013/2014. Novostavba sportovního centra je řešena jako 
dvoupodlažní stavba, samostatně stojící, nepodsklepená a zastřešená šikmou a plochou 
střechou. 
 

Projekt obsahuje: 
Složka A - Náležitosti VŠKP 
Složka B - Přípravné a studijní práce 
Složka C - Diplomový projekt  
 

K jednotlivým výkresům diplomové práce mám následující připomínky: 
 

Výkres C1.D - Koordinační situace 
• jakým způsobem provedete vytyčení objektu na pozemku? 

• nejsou odvodněny plochy parkoviště. Jak bude provedena0 likvidace dešťových 
s ohledem na platné vyhlášky? 

• k čemu slouží sloup uprostřed parkoviště s označením SV a popisem „Sloup vedení 
nízkotlakého napětí“? 

• Nejsou zřetelně odlišeny zpevněné a nezpevněné plochy. 
 

Výkres F.2.1 - Půdorys základů 
• je někde v projektu proveden orientační výpočet základů, jaká je pevnost základové 

půdy? 

• jaká část základů se zakresluje velmi tlustou plnou čarou? 
• jak bude provedeno schodiště u řezu C-C? Co znamená uvedená pracovní spára? 

 

Výkresy F.2.2 a F.2.3 - Půdorys 1.NP a výřez 1.NP 
• nedostatečně okótované a popsané hygienické místnosti 
• nestandartní výška dveří 1960 mm, zdůvodněte také použití šířky dveří 900 mm. 

• jakým způsobem je v objektu řešeno vytápění a vzduchotechnika, máte dostatečně 
veliké technické místnosti na všechny provozy? 

• vstupní dveře, návaznost na okolní terén 

• montované příčky u WC nejsou označené, popsané, zakótované 
• špatně zakreslené schodiště dle ČSN 01 3420:2004 

 
 

Výkresy F.2.4 a F.2.5 - Půdorys 2.NP a výřez 2.NP 
• jak je konstrukčně řešena výtahová šachta? 



• jak je řešeno v místnosti 211 bezpečnost diváků, před přepadnutím do sportovní haly 
(121), uvidí něco diváci ze zadních řad? 

 

Výkresy F.2.6 – Strop nad 1.NP 
• chybí prostupy 
• konstrukce schodiště 

 

Výkresy F.2.8 - Plochá střecha pochozí 
• je provedena dostatečná dilatace spádové silikátové vrstvy ve skladbě ploché střechy? 

• je špatně provedena spádová vrstva 
• zdůvodněte použití 2 hydroizolačních vrstev ve skladbě ploché střechy 

 

Výkresy F.2.9 - Plochá střecha nepochozí 
• zdůvodněte umístění spádové silikátové vrstvy nad tepelně izolační vrstvu v případě 

nepochozí jednoplášťové střechy? 

• je dostatečné u jednoplášťové ploché střechy s klasickým pořadím vrstev použít sklon 
spádové vrstvy 1,5%? 

• zdůvodněte použití 3 modifikovaných asfaltových pásů pro hydroizolační vrstvu? Proč 
je prostřední pás separační a opatřen otvory? 

 

Výkresy F.2.10 - Šikmá střecha 

• je někde v projektu proveden výpočet velikosti střešních žlabů, jsou v projektu použité 
žlaby dostatečné pro takto velikou šikmou střechu? 

 

Výkresy F.2.11 - Řez A-A 

• zdůvodněte použití parotěsné a tepelněizolační vrstvy ve skladbě S3 
 

Výkresy F.2.12 - Řez B-B 
• popište statické schéma schodiště a zdůvodněte schodišťovou desku tloušťky 500 mm 

• popište konstrukci podhledu 
 

Výkresy F.2.13 - Pohled severovýchodní a severozápadní 
• jaký je maximální rozměr hliníkového okna? 

 

Výkresy F.2.15 - Detail-prahu 
• jakým způsobem provedete kotvení dveří k podkladu? 

 

Výkresy F.2.16 - Detail-vpusti 
• konstrukce detailu (střechy) neodpovídá popisované skladbě střechy 

• popište co je to naklepávací šroub 

• popište napojení parozábrany a hydroizolační vrstvy na střešní vtok 
 

Výkresy F.2.20 - Detail-uložení střešního vazníku 
• chybí větrací otvor dvouplášťové ploché střechy 

 

Výkresy F.2.22 - Detail-patky 
• zdůvodněte zatažení hydroizolace až ke spodní straně patky 



• je ve vašem případě potřeba řešit odvodnění základové spáry? 
 

Výkresy F.2.23 - Detail-okna 
• jakým způsobem provedete u keramické tvarovky Porotherm 24 P+D vložení tepelné 

izolace pod podkladní profil okna? 

• popište způsob kotvení rámu okna k podkladu 

• ve skladbě S7 máte uvedeno, že výplňové zdivo je keramická tvárnice š. 250 mm, poté 
v kótování máte 238 mm a v samotném detailu máte uvedeno, že se jedná o keramické 
zdivo Porotherm tloušťky 240 mm 

 

C3.2.1 tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí - Program Teplo 2011 
• konstrukce S6-Šikmá střecha nesplňuje dle posouzení požadavky normy ČSN 73 0540-

2:2011. jaké musíte provést úpravy skladby, aby již vyhověla normovým požadavkům? 
 

Ve všech výkresech lze nalézt konstrukční chyby a nedostatky. Výše uvedený přehled 
zahrnuje pouze ty, kterých si oponent jako prvních všimnul. 
Ve výkresech jsou dále rozpory s normou ČSN 01 3420:2004 výkresy pozemních staveb – 
kreslení výkresů stavebních částí. Zpracování výkresů, kótování a jejich popisy neodpovídají 
kvalitou a zpracováním projektové dokumentaci pro provádění stavby, jak je uvedeno 
v zadání diplomové práce. 
 

Projektová dokumentace neodpovídá svým zpracováním úrovni diplomové práce, proto 
nedoporučuji diplomovou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: F/4 

 

V Brně dne: 29. 1. 2014 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 
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Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


