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Diplomantka zpracovávala diplomovou práci na téma „Sportovní objekt, Kroměříž“. Jedná 
se o objekt se třemi nadzemními podlažími, umístěný v rovinatém terénu na okraji Kroměříže. 
Objekt je rozdělen na dvě části, halu s lezeckou stěnou a cvičební sály s příslušenstvím. Šatny 
a hygienické zázemí jsou pro obě části společné. Konstrukční systém budovy je stěnový 
z monolitického betonu včetně stropních konstrukcí. Střechy jsou konstrukčně tvořeny 
obloukovými dřevěnými vazníky s jednoplášťovou skladbou. Fasáda objektu je tvořena 
částečně plechovými šablonami, částečně obkladem z dřevěných desek. 

Diplomová práce obsahuje části předepsané v zadání, kromě samotného projektu pro 
provedení stavby také specializace z oboru vzduchotechniky – návrh klimatizace a dřevěných 
konstrukcí – návrh obloukových vazníků včetně kotvení, řešení požární bezpečnosti a 
problematiky stavební fyziky. 

 

Připomínky k diplomové práci: 

- v situaci lepší chybí popis sítí, zejména u kanalizace je nejasný druh stávající kanalizace 

- ve všech půdorysech je špatně zakresleno schodiště (druhy čar, chybějící zábradlí, 
schodiště v řezu/pohledu) 

- většina výškových kót je s přesností na tři desetinná místa. Pro stavbu je dle mého názoru 
toto nepraktické, nešlo výšky (konstrukční, světlé) zaokrouhlit již během návrhu? 

- řezy mají označení H-H a I-I. Vhodnější je hlavní řezy označit A-A a B-B, také chybí 
vyznačení polohy řezů v půdorysech a dalších výkresech. 

- v řezech je také vhodné vyznačit polohy detailů, které se na konkrétním výkrese 
vyskytují 

- není jasný rozsah výkopových prací, v každém z řezů je jejich rozsah jiný 
(pravděpodobně přehlédnutí, ve výkrese výkopů je vše v pořádku) 

- ve výkresech pohledů chybí otevíravost oken 

 

Dotazy k obhajobě: 

- vysvětlete dopravní řešení areálu a zdůvodněte poměrně velký rozsah zpevněných ploch, 
případně zkuste navrhnout úspornější variantu 

- z jakého materiálu budou stěny mezi jednotlivými kabinami WC a jaké jsou průchozí 
rozměry dveří do těchto kabin? 



- mezi sály ve 2.NP je SDK příčka. Jaké budou nároky na tuto příčku (pevnostní, 
akustické…)? 

- ve 3.NP je sál jen jeden, ale sklady jsou k němu dva. Jak bude sál využit? 

- jaké jsou požadavky na schodiště z hlediska kročejového hluku? Splňuje je váš návrh? 

- v textu navrhujete vytápění elektrickým kotlem. Jakým způsobem bude ohřívána teplá 
užitková voda? Je toto řešení ekonomické? 

 

Závěrem lze říci, že diplomantka zpracovala diplomový projekt na dostačující grafické i 
technické úrovni, nalezené nedostatky jsou pravděpodobně v důsledku přehlédnutí a menších 
projekčních zkušeností. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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