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 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 

pro realizaci stavby s názvem BIKEZONE.CZ Cykloprodejna s bytovými jednotkami. 

Stavba je situována na mírně svažitém pozemku v obci Drnovice v Jihomoravském 

kraji.  

Objekt je samostatně stojící, má dvě nadzemní podlaží, suterén a obytné podkroví. 

Zastřešení objektu je vyřešeno sedlovou střechou s mírným spádem, kde jsou ve 

střešní rovině osazeny střešní vikýře. V přízemí domu je situována cykloprodejna se 

servisem kol. V suterénu je řešeno částečně technické zázemí domu, částečně 

parkování obyvatel bytů. Nadzemní a podkrovní podlaží jsou řešena bytovými 

jednotkami v různých kategoriích. 

Objekt je založen na betonových základových pasech. Svislé konstrukce jsou 

provedeny z tvarovek v systému Sendwix od firmy KM Beta. Stropní konstrukce jsou 

provedeny jako železobetonové z předpjatých panelů Spiroll. Střecha je řešena 

v dřevěné krokvové soustavě sedlové střechy s vikýřem. 

 

 

 Student ve své diplomové práci řešil širokou škálu dílčích problémů 

projektového řešení a komplikovaných skutečností s ohledem na podmínky stavby a 

vytyčených požadavků dle současných nároků pro moderní výstavbu obdobných 

objektů. Návrh řešení odpovídá využití komplexních znalostí nejen z oboru pozemního 

stavitelství, součástí práce je tepelně-technické posouzení a požárně bezpečnostní 

řešení stavby. 

 

 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je 

výstižné na všech výkresech. Projektová dokumentace je vypracována na velmi dobré 

úrovni. Z hlediska rozpracovanosti jednotlivých detailů by vzhledem ke složitosti 

objektu bylo vhodnější vypracovat několik dalších detailů, tyto ovšem nebyly součástí 

již tak složitého zadání. 

  

 Z hlediska stavebně-technického řešení nebyly nalezeny významnější 

nedostatky. Z hlediska komplexnosti projektu by bylo vhodné doplnění dalších 

specializací, například statiku konstrukcí, geologické průzkumy, atp. Rozsahově 

ovšem předložená diplomová práce splňuje rozsah pro odevzdané závěrečné práce. 

 

 

 



 Z pohledu zakreslování lze vytknout drobné chyby, které však nejsou zásadního 

charakteru. Například:  

 na výkrese F1.1.2.C1 Půdorys 1S jsou chybně zakresleny výstupní čáry u ramp, 

 na výkresech F1.1.2.C2 Půdorys 1NP, F1.1.2.C3 Půdorys 2NP ani ve výkrese 

F1.1.2.F1 Řez A-A není označeno a popsáno zábradlí schodiště, 

  ve výkrese F1.1.2.E Konstrukce střechy v půdorysu ani řezu nejsou zakresleny 

pásky (prvek označen jako Z), jsou zakresleny pouze v řezu B-B, 

 ve svislém řezu B-B (výkres č. F1.1.2.F2) je pozední věnec V1 zakreslen 

v místě uložení vaznice V na obvodovou stěnu, oproti tomu v řezu B-B na 

výkrese č. F1.1.2.E je věnec zakreslen pod vaznicí, 

 z půdorysu základů na výkrese F1.1.2.B není jasné, kde je vnější líc základu 

pod obvodovou stěnou na východní straně objektu. 

Přesto je projekt zpracován dle zásad zakreslování stavebních konstrukcí. 

 

Textová část je i přes několik drobných chyb zpracována ve formě odpovídající 

současným požadavkům stavebního zákona 183/2006.  

 

Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval 

s velmi dobrým přehledem.  

 

Otázky a připomínky k diplomové práci: 

 Výkres F1.1.2.A Situace – pod jakým úhlem se provádí napojování dešťové či 

splaškové kanalizace? 

 Výkres F1.1.2.C2 Půdorys 1NP – jak je řešeno odvedení znehodnoceného 

vzduchu nad varnou plochou umístěnou před okenním otvorem v  bytě 1? 

 Výkres F1.1.2.C2 Půdorys 1NP – zvažte umístění umývátka v místnosti č. 106. 

 Výkres F1.1.2.C3 Půdorys 2NP – popište způsob odvětrání místností koupelen 

a WC. 

 Výkres F1.1.2.C4 Půdorys 3NP – vyhoví místnost 303 Obytná kuchyně 

požadavkům na denní osvětlení a oslunění? 

 Výkres F1.1.2.E Konstrukce střechy – z čeho je prvek KL1 (kleština) dlouhý 

16,7m? Jak bude tento prvek dopraven na stavbu? Jaký je spoj prvků KL1 

(kleština) a KR1 (krokev)? 

 Výkres F1.1.2.F1 Svislý řez A-A – z jakého důvodu je ve skladbách podlah, 

které nejsou na terénu, použito 80mm tepelné izolace? 

 Výkres F1.1.2.J2 Detail 2 – domníváte se, že např. při přívalovém dešti nebude 

docházet k zatékání dešťové vody spodní spárou garážových vrat do objektu? 

 Výkres F1.1.2.J4 Detail 4 – řez zábradlím – z jakého důvodu není horní líc 

betonové tvárnice, do které je zábradlí kotveno, oplechován? 
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