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Předmět diplomové práce: 

Úkolem studentky bylo zpracování diplomové práce na téma Mateřská škola v Třinci Lyžbicích. 
Dokumentace měla být zpracována v rozsahu pro provedení stavby. Práce obsahuje přípravné a studijní 
práce, projektovou dokumentaci včetně textových částí, tepelně-technické posouzení, požárně 
bezpečnostní řešení stavby a součástí zadání bylo zpracování seminární práce na téma denní osvětlení, 
specializace – výpočet vazníku a specializace – vzduchotechnika. 

Popis objektu: 

Objekt se nachází v obci Třinec v městské části Lyžbice v Moravskoslezském kraji. Objekt 
svým stavebním a dispozičním řešením nenarušuje krajinu, zachovává urbanistické a stavebně 
architektonické hodnoty v dané lokalitě. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. Nejdelší 
půdorysné rozměry objektu jsou 61,1 x 25 m. Objekt je zastřešen plochými a šikmými střechami. Výšky 
hřebenů a atik jsou 4,450 m, 9,100 m, 9,150 m, 9,400 m, 9,500 m a 10,550 m. Objekt je zděný ze systému 
KM Beta Sendwix. Stavba respektuje uliční ráz s ohledem na okolní zástavbu. Střechy jsou navrženy 
jako šikmé s ocelovou krytinou s granulátem v hnědé barvě a ploché s násypem z kačírku, v 
jednopodlažní částí objektu je střecha plochá vegetační extenzivní. Pro povrchovou úpravu fasády byl 
použit dřevěný obklad a rýhovaná omítka v barvě bílé a místy šedé. Vnější výplně otvorů budou plastové 
v barevném provedení – zlatý dub. Část fasády je prosklená pomocí lehkého obvodového pláště. 
Mateřská škola je v částech určených pro užívání veřejností a v prostorech pro děti řešena bezbariérově, 
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb ve znění pozdějších předpisů. 
 

Základní zhodnocení práce: 

Studentka řešila širokou škálu dílčích problémů projektového řešení a komplikovaných 
skutečností. Snažila se do své práce zahrnout všechny požadavky dle současných nároků pro stavbu 
objektů mateřských škol.  

Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je na většině výkresů 
výstižné. Projektová dokumentace je vypracována na velmi dobré úrovni. Z hlediska stavebně-
technického řešení byly nalezeny některé nedostatky, na které žádám studentku o zdůvodnění či návrh 
řešení v rámci otázek oponenta.  

Z hlediska dispozičního řešení by bylo vhodné řešit např. varnu blíže k výdeji jídel či ji přímo 
nesloučit. Z hlediska komplexnosti projektu by bylo vhodné doplnění dalších specializací, například 
statiku konstrukcí, geologické průzkumy, atp., což však nebylo předmětem zadání diplomové práce. 
Rozsahově předložená diplomová práce splňuje své zadání. 

 



Chyby v jednotlivých částech: 

Situační výkres – C.01 Situační výkres širších vztahů  
Dle zadání diplomové práce v rozsahu pro dokumentaci pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 
sb. a 62/2013 sb. má obsahovat navíc - napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, stávající 
a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma (zda jsou). Lépe zaznačit hranici dotčeného území. Lépe 
zvolit měřítko (1:2880). 

Situační výkres – C.02 Celkový situační výkres 
Výkres je zpracován kompletně. 

Situační výkres – C.03 Koordinační situační výkres  
Chybí vzdálenosti od stávajících staveb, délky vedení. Úplně zde chybí dešťová kanalizace, chybí zde 
odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a 
nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.  

Chyby obecně k výkresům situací:  
Dešťová voda ze zpevněných vod stéká přímo na pozemní komunikaci. Není zde řešen odvod dešťových 
vod, likvidace dešťových vod na pozemku investora. Řešení osvětlení. 

Lépe okótovat situační výkresy zejména délky přípojek, trasy přípojek a rozvodů na pozemku. 
Pro přehled je vhodnější kóty přípojek zvolit barevně, dle sítí. Vhodné je doplnit a popsat vlastníky 
parcel. 

Půdorys 1NP 
Chybí zakreslení baterií zařizovacích předmětů, není řešeno větrání místností 119, 149, 152, 157 
(hygienické prostory). Chybí čistící zóna u hlavních vstupů. Schodiště není zakresleno dle ČSN, boční 
hrana schodiště nad rovinou řezu. Chybí výšková kóta mezipodesty venkovního schodiště. Nezakresleny 
výšky terénů. Neprokótované některé výšky otvorů (v místech průvlaků) výškově – např. místnost 105. 
Místy horší přehlednost kótování. Chybí zakreslení dešťových svodů. 

Půdorys 2NP 
Chybí zakreslení baterií zařizovacích předmětů, není řešeno větrání místností 206, 226, 231 (hygienické 
prostory). Bylo by za vhodno okótovat plochou střechu v pohledu. Neprokótované některé výšky otvorů 
(v místech průvlaků) výškově – např. místnost 256. Místy horší přehlednost kótování. Chybí zakreslení 
dešťových svodů.  

Půdorys a řezy střech: 
V řezech chybí popis věnců. Chybí kóty jednotlivých střešních rovin od atik. Mohl být na výkrese 
výpočet dimenzí vtoků. 

Pohledy na objekt: 
U výškových kót doporučuji napsat i ke které konstrukci se vztahují (např. atika, strop, střecha, …).  

Řezy a skladby konstrukcí: 
V řezu B-B je označena skladba P03, ale není vypsán popis skladby. Chybí výškové kóty u nadpraží a 
parapetu oken. V řezech jsou označeny některé prvky pravděpodobně klempířské a vazníky, ale nejsou 
popsány v legendě. Chybí výškové úrovně původního terénu. Osobně bych volil jako kročejovou izolaci 
spíše desky z minerálních vláken. 

 



Výkres základy: 
Vnější kóty by bylo vhodné doplnit o kóty tlouštěk základů. V půdorysu chybí výškové kóty horních 
hran základových konstrukcí. Chybějící kóty paty základu vztaženy k UT. Vhodno doplnit sklopené 
řezy v půdorysu. Nejsou zde zakresleny výškové body terénu. 

Výkresy detaily: 
Detail A – u oplechování atiky chybí popis přichycení, jak bude přichycen výztužný profil? 

Detail D – prvek u ŽB věnce, do kterého je kotvena hmoždinka, není popsán. 

Detail E – odvětrání střešní k-ce SP3 v místě napojení na svislou k-ci je nutno brát v úvahu zasypání 
sněhem v zimních měsících a tím dojde k nefunkčnosti větrání, z tohoto důvodu volíme větrací vyústění 
min 300mm nad rovinou střechy. 

Detail F – zateplení základu v místě hrany základu je nedostačující tl. izolantu, pravděpodobně bude 
docházet k tepelným mostům, okapový nos u soklu je cca 20 mm, aby byl plně funkční je nutno mít 
minimální šířku 30 mm. 

Otázky oponenta:  

1) U výpočtu schodišť chybí podchodná a průchodná výška, jaké jsou normové hodnoty 
těchto parametrů? 

2) Je vhodný přístup do izolace z toalet jak navrhujete? 
3) Proč je v některých místnostech úroveň podlahy 0,000 m a v některých +0,005 m? 
4) Jaký je důvod střešního vtoku kotveného na kci stropu, která je v rovině?  
5) Jak vyřešíte těsnost parozábrany v návaznosti na svislou kci? 
6) Máte dodrženou nezámrznou hloubku založení? 
7) Je možno příčky z vápenopískových tvárnic pokládat v libovolném směru na stropní 

panely spiroll? 
8) Proč ve výpočtech tepelně technického posouzení neuvažujete s korekcí tepelných vazeb? 

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5    

 

 

 

V Brně dne  22.01.2016         

Podpis 

 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


