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Tématem závěrečné práce byl návrh novostavby sportovního centra se zaměřením na tenis. 

Navržený objekt se skládá z jednopodlažní haly tvořené lepenými dřevěnými vazníky 

a zázemím, které je realizováno z železobetonové skeletové bezprlivlakové konstrukce 

aje navrženo jako dvoupodlažní. Střecha nad halou je zakřivená jednoplášťové 

konstrukce. Zastřešení zázemí je z části tvořeno přesahem střechy haly a z části 

pochůznou jednoplášťovou plochou střechou. Výplňové zdivo je navrženo ze systému 
Porotherm. 

Navržené dispoziční řešení je funkční a účelné pro daný typ využití. Student dobře využil 

zastavěnou plochu objektu a jednotlivé funkční části na sebe vhodně navazují. 

Navržené konstrukční řešení je pro navrhovaný objekt realizovatelné po doplnění případně 

úpravě níže specifikovaných nejasností a nepřesností. 

Grafická úprava práce je až na drobnosti v souladu s platnými ČSN. Vhodnou volbou 

měřítka (1: 100) pro tento typ staveb by byla zvýšena přehlednost celé projektové 

dokumentace. 

Předložená projektová dokumentace vykazuje následující drobné chyby a nejasnosti: 

1) Půdorys základů - Prostup R/4 značí prostupy s různými parametry. V řezech nejsou 

zakresleny konstrukční spáry u základových konstrukcí - jaký bude postup realizace 

základových konstrukcí a podkladní betonové mazaniny? V části B není u řezu 

dodržena zásada způsobu čteni stavebních výkresů. V části B v řezu je nutné vysvětlit 

postup provedení výkopů v místč základových konstrukci. 

2) Půdorys I .NP - Chybí kótování některých konstrukcí - zdivo pod vnitřním schodištěm 

apod. Legendu místností doporučuji doplnit o specifikaci nášlapné vrstvy podlah. 

Způsob zakreslení vnitřního schodištč není zcela v souladu s ČSN 01 3420. Je navržena 

dostatečnč velká podesta u vnitřního schodištč v úrovni 1.NP? Je vhodné měnit výšku a 
šířku stupně v každém rameni? Jsou u vstupních dveří otevíraných do exteriéru 

navrženy přístřešky? Případně kde jsou tyto zakresleny? 

3) Půdorys 2.NP - Je navržená podesta v úrovni 2.NP správně? Dveře z místnosti 202 do 

exteriéru jsou navrženy jako dvoukřídlé symetrické šířky 600+600 - Jak bude fungovat 

průchod přes tento dveřní otvor? Je šířka jednoho křídla dostatečná pro běžné použití? 

4) Řez A-A - Proč je v podlahové konstrukcí použita šraťa Porothenn 8 P+D? 

Zdůvodněte návrh podsypu pod podkladní betonovou mazaninou. Uveden odkaz na 

detail D - Detail D řeší okap. 



5) Řez C-C - Řez vnitřním schodištěm nesouhlasí se zakreslením v půdoryse I.NP. 

V místě mezi podesty je u půdorysu zakreslena svislá konstrukce a v případč řezu je zde 

umístěn podestový nosník. Objasnčtc konstrukční řešení schodišťové konstrukce. 

6) Půdorys stropu - Bylo při návrhu stropní konstrukce tl. 300 mm uvažováno s její 

vlastní lunotností? Sklopené řezy u schodišť jsou chybně zakresleny. Jaký je důvod 

navrženého konzolového vyložení po obvodu objektu v případě zděného obvodového 

pláště tl. 250 mm? 

7) Detail B - chybí specifikace oplechování hrany pochůzné plochy. 

8) Detail E - zdůvodněte zatažení izolace proti zemní vlhkosti až na úroveň základové 

spáry. 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

V Brně dne 21.1.2016 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupe 1~ E TS A B c D E F 

Č f elná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 


