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Fotbalorlý klub

1. Základní údaie
FiéatoZena diplomová práce řeší stavební část prováděcího projektu novostavby

objektu zénemí fotbalového klubu vychazející z architektonické studie tohoto objektu

samostatně vypracované diplomantem. Student řešil objekt jako samostatně stojící na

rovinatém pozemku v Jablunkově. Stavba je řešena jako polyfunkční, dvoupodlažni, ČásteČné

podsklepený objekt spojující firnkci zžnemí fotbalového klubu s funkcí bydlení a provozem

posilovny. Objelct je ukončený plochými sťechami v ruzných urovních-

2. Architektonické a dispoziční řešení
Jedná se o objekt rozčleněný do dvou fi,rnkčních celků. V 1. np objektu jsou řeŠeny

prostory fotbalového klubu - šatrry, sociální zaŤízetú, klubovna a bufet, pňstupný také pro

návštěvníky fotbalového areálu, z exteriéru přístupné toalety pro veřejnost. Samostatným

vstupem je v l.np přístupný provoz posilovny. V suterénu objektu je řešeno technického

zázemí objektu. Ve 2.np objektu je řešen bý správce. Architektonické řešení objelďu je

zdař7lé. V situaci je pamatoviino také na dostatečné parkovací plochy k objektu. DispoziČní

řešení objektu je funkční.

3. stavebně konstrukční řešení
Jedná se dobře zpracovaný prováděcí projekt, pro ktery byly autorem vypracovány i

posouzení objektu jak z hlediska tepelně technického, tak požarné bezpečnostního.

Nosná konstrukce objektu je nawžena jako stěnoqi systém s panelovými stropy. Objekt je

zakončen plochou jednoplašťovou sťechou vrůzných urovních. Objekt je založen na

záHadových pasech. Prezentované detaily jsou na dobré a srozumitelné rnovni.

V konstrukčním řešení byly použi§ moderní materiály a technologie užívané dnes pro

výstavbu občanských obj ektů.

4. Hodnocení formální a grafické úpraw práce

Grafická a formálrd úroveň práce je na dobré úrovni, respektuje platné CSN.

Předložená dokumentace je přehledná.

Po prostudování celé dokumentace je možné upozornit na tyto nedostatlqy :

1. Výkres situace - je nutné jednoznačné vyzrrršít hranice řešeného pozemku, bylo by

vhodné doplnit situaci širších vztah.ů'.

2. Výkres zikJaď:ů - není uvedena řída betonu a případně potůiá vý^už pro zálivku

betonových tvarovek, pro úplnost by bylo vhodné doplnit sklopené íezy neÍezanými

zakladoqími pasy, z výkresu není patmo, co zn€tmená odkaz A.



3. půdorys l.pp - není patrná skladba suterénního zďiva a návaznast suterénu na

zál<ladové konstrukce nepodsklepených částí. Jak budou větrrány suterénní Prostory

bez oket? Chyba v zakreslování schodiště. Opět chybí uvedení třídy betonu a

případné výzúĚe pro zálivku betonových tvarovek.

4. Výkres 1.np - špatně zakreslené schodiště uvnitř dispozice.

5. Strop nad l.np - nevhodné řešení uložení panelu spojitě přes dvě pole, chybí tÍÍda

betonu, pevnost ýzb,lže železobetonoých věnců.

předložená dokumentace je zpracována v rozsahu zadáni a její uroveň co do věcnosti a

dodržení stávajících norem pro navrhování občanských a obýných budovje na dobré urovni.

Navržené konstrukční a stavební řešení je realizovatelnó pro navrhovaný objekt Po

doplnění uvedených nejasností a nepřesností. V projektu nebyly shledány zásadní stavební

ani konstrukční chyby.
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