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1. Zadání diplomové práce 

Zadáním diplomové práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci stavební části k 
provedení novostavby sportovního centra o min. 2 podlažích. 

Cílem práce bylo vyřešení dispozice objektu pro daný účel, návrh vhodné konstrukční 
soustavy, nosného systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a 
příloh podle pokynů vedoucího práce. 

Textovou část projektové dokumentace vypracovat dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 
vyhlášky 62/2013 Sb. 

Přílohy textové části vypracovat v rozsahu: 

• výkresy pro provedení stavby (technická situace, základy, půdorysy řešených podlaží, 
konstrukce zastřešení, svislé řezy, pohledy, detaily, výkresy sestavy dílců popř. výkresy 
tvaru stropní konstrukce, specifikace, tabulky skladeb konstrukcí - rozsah určen vedoucím 
práce) 

• zpráva požární bezpečnosti 

• stavebně fyzikální posouzení stavebních konstrukcí 

• specializovaná část (technologický předpis pro svislé konstrukce, technologický předpis 
pro vodorovné konstrukce) 

2. Posudek diplomové práce 

2.1. Soulad předložené práce se zadáním 

Práce je v souladu s jejím zadáním. Dodaná textová část drží předepsanou strukturu dle 
vyhlášky č. 499/2006. Dodané přílohy jsou kompletní. 

2.2. Hodnocení návrhu provozně-dispozičního řešení 

Navržená dispozice objektu je čitelná, přehledná a logicky uspořádaná dle jednotlivých 
provozů. 

Jistým nedostatkem se může zdát hlavní vstup na sportoviště přes restauraci a recepce 
sportoviště umístěná u obslužného pultu v restauraci, obzvláště pokud by restaurace byla 
provozována jako kuřácká. Nicméně řešením pro osoby, kterým by vstup přes restauraci 
nevyhovoval, je využití přímého vchodu ke sportovištím na jihovýchodní fasádě objektu. 

Dále pak chybějící prostor pro diváky přímo v hale, dění v hale nyní mohou sledovat pouze 
z kavárny ve 2. NP. 
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2.3. Hodnocení návrhu konstrukčního řešení 

Konstrukční řešení objektu je zpracováno tradičními stavebními materiály a postupy se 
specifickým prvkem dřevěných lepených vazníků zastřešení velké sportovní haly. 

Nosná konstrukce objektu se skládá ze základových pasů z prostého betonu, nosných stěn ze 
zdiva z keramických tvarovek, stropy jsou z prefabrikovaných filigránových nosníků 

s přebetonováním, zastřešení největší haly se skládá z lepených dřevěných vazníků a záklopu 
OSB deskami. 

Student by se ve své práci mohl více věnovat sportovní podlaze v hale - palubovce, detailem 
či popisem navržené nebo alternativní možné skladby sportovní podlahy. 

Dále se nabízí otázka, jakým způsobem jsou sportovní haly vytápěny I klimatizovány. Otopná 
tělesa by měla být navržena tak, aby nepřekážela sportovním činnostem. 

Práce by mohla obsahovat jednoduchý statický návrh/posudek charakteristických nosných 
prvků objektu, například lepeného dřevěného vazníku, železobetonových (filigránových) 
stropů nad 1. NP. 

2.4. Hodnocení formální a grafické úpravy práce 

Grafická úprava výkresové části je velmi dobrá. Výkresy jsou dobře zpracované, JSOU 

přehledné a graficky na úrovni, s dostatečným množstvím kót. 

Forma textové části je standardní, drží se předepsané formy technických zpráv dané 
vyhláškou č. 499/2006. Text je spíše stručný. 

V předběžném statickém návrhu základových konstrukcí by bylo vhodné sledovat obvyklou 
formu výpočtu ve tvaru: 

• vstupní data 

• obecný vzorec 

• dosazení do vzorce 

• výsledek a jeho zhodnocení. 

Je potřeba upřesnit, co znamenají jednotlivé proměnné ve vzorci, ať už náčrtem nebo 
popisem. K vůli těmto chybějícím údajům je bohužel výpočet těžce kontrolovatelný. 

2.5. Hodnocení originality řešení a uplatnění tvůrčího přístupu k řešení zadaného 
úkolu 

Návrh novostavby multifunkčního objektu nabízí na kompaktní ploše řadu sportovních aktivit 
doplněnou o restauraci. Lze si vcelku dobře představit, že pokud by takové centrum bylo 
zřízeno v obci, kde dosud podobný objekt chybí, stalo by se jedním s center aktivit v obci. 

Návrh novostavby nabízí široké možnosti různého vyžití. Návrh novostavby je přitom 
v dobrém slova smyslu skromný, tedy všechen obestavěný prostor je smysluplně využit a 
nenajdou se zde hluchá místa. 

Navržený objekt do navrženého prostředí dává smysl. V tomto ohledu se jedná o kvalitně 
propracovanou úlohu. 

Jelikož se objekt umístěn na pozemku, který se nachází v záplavovém území (kde je dovoleno 
stavět, dle A. Průvodní zprávy) stála by za zvážení případná preventivní ochrana před 
povodní. Například zvýšení úrovně podlahy vstupního podlaží nad předpokládanou úroveň 
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hladiny vody při zaplavení, tak aby byla ochráněna konstrukce sportovních podlah v obou 
halách a aby byla ochráněna instalovaná technologie v objektu - kotel, vzduchotechnické 
zařízení, vybavení kuchyně a podobně. 

V tom případě by pravděpodobně byla potřeba analýza v ložených dodatečných nákladů na 
vyvýšení úrovně podlahy a hodnoty ochráněného majetku. 

2.6. Závěrečné hodnocení 

Jedná se návrh objektu s promyšlenou dispozicí s velmi dobře zpracovanou výkresovou částí 
a obsahující všechny přílohy dle zadání vedoucího práce. Textová část je zpracována 
průměrně s několika připomínkami uvedenými v textu výše. 

Jako souhrnné závěrečné hodnocení navrhuji klasifikační stupeň: C/2. 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

V Praze dne 21. 01. 2015 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B c D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 
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