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V diplomové práci je řešena projektová dokumentace rekonstrukce penzionu Býkovice. Práce řeší 

celkovou rekonstrukci stávajících hospodářských stavení. Po provedení příslušných prací bude objekt 
sloužit jako penzion se školícím centrem. Součástí této stavby bude restaurace s vlastním restauračním 
zázemím a wellness centrem.  

V objektu byly při rekonstrukci v co největší míře ponechány stávající svislé konstrukce (zdivo 
cihelné, kamenné a smíšené), při pohledu z uliční fronty byl dodržen vizuální soulad s okolní 
zástavbou. 

Celková zastavěná plocha bude činit cca 526 m2.  
Objekt je částečně založen na stávajících základech, kdy zpracovatel tyto stávající základy vyhodnotil, 
jako vyhovující na přitížení. Nová část wellness centra je založena na nových základových pasech, 
jenž se napojí na stávající. Podkladní betonové desky hrubých podlah budou provedeny nové v celém 
objektu. Nové konstrukce budou navrženy v systému Porotherm a doplněny lehkými příčkami 
Fermacell (SDK). Strop bude ocelobetonový a strop v nové části bude ze systému Porotherm. Střecha 
domu je sedlová (hlavní objekt) a pultová (východní křídlo), nad školícím centrem je střecha rovněž 
sedlová. Všechny střechy jsou opatřeny plechovou krytinou. 
 

 
Při oponentůře této diplomové práce jsme shledali minimálně technických a formálních nedostatků, 

následující body jsou spíše námětem k diskuzi nad navrženým technickým řešením.  
 

• Výkresová část diplomové práce po grafické stránce je velmi zdařilá a rozsahově opravdu 
velká. Práce nevykazuje formální a ani hrubé technické nedostatky a je v souladu s normami a 
obecně platnými projekčními zásadami, snad kromě barevného řešení v části bouracích prací. 
Ovšem užité, graficky jasné a čitelné znázornění, považujeme za lepší variantu oproti normou 
požadovanému grafickému řešení, a proto jej nepovažujeme za chybu. 

• Navržené řešení je reálně proveditelné, bez použití zvláštních montážních prostředků a 
speciálních postupů 

• Textová část neobsahuje sporných bodů, je opět velice obsáhlá. 

• Neprovedení vlastní tepelné izolace věnců a ponechání izolační funkce pouze na celkovém 
plošném zateplení budovy je nutno z hlediska tepelných mostů prověřit. 

• Překlady v 1PP u oken wellness centra, místností č. 015 a č. 011, by byly možná lépe 
navrhnout jako jeden průběžný překlad, nejsem si totiž jist únosností mezidveřního sloupku. 

• Z projektu není patrné otevírání francouzských oken v půdorysu 1PP, prostor restaurace. 

• Bylo by dobré prodiskutovat, z jakého důvodu byla použita plechová střešní krytina, zda jde o 
dohodu s investorem, nebo jde o vynucené řešení. 

• Jak bude přesněji provedeno kotvení dřevěného sloupku balkónu do základové patky. 

• U půdorysu 1NP ve školící místnosti není zakreslena hrana lomu podhledové konstrukce. 

• Jak bude přesněji řešeno zateplení stropní konstrukce v místě průjezdu s jejím uchycením na 
nosnou konstrukci. 

• U vstupních dveří do objektu (vstup z uliční části i ze dvora) by bylo vhodné umístit stříšku, 
která by osoby chránila před povětrnostními vlivy. 

• Dopřesnit řešení bezbariérového přístupu do objektu. 



• Větrání v prostorech skladů nacházejících se v 1NP (místnosti č.123, č.122, č.121) je navrženo 
přes sníženou příčku, toto řešení není optimální, nicméně je technicky obhajitelné. 

• Z provozních důvodu by patrně bylo vhodnější v prostorech zázemí restaurace a kuchyně 
uvažovat s použitím ocelových zárubní, namísto obložkových. 

• Dopřesnit umístění kontejnerů na odpadky (diskuze o možnosti použít průjezd sklonu 15°) 

• Dopřesnit umístění prádla a jeho odvoz a dovoz 

• Dopřesnit z jakého důvodu je provedena stropní konstrukce v části průchodu ze zahrady do 
dvora v podélném směru. 

• Dopřesnit proč byl proveden návrh stropní konstrukce (ocelobetonové) v alternativě.1. Proč 
bylo uvažováno uložení nosníků v podélném směru za pomocí ocelového IPE nosníku, který 
dále spočíval na obvodových nosných zdích a ve třetině rozpětí byl vynášen ocelovým 
sloupem. 

• Otázkou je tvar výtahové šachty, který by bylo možné řešit jinak. Nepravidelný tvar šachty by 
plně, možná lépe vyplnil danou dispozici, bez nutnosti opláštění hluchých míst. 

• Nosné ocelové rámy by bylo možné provést jako spojité s ocelobetonovou stropní konstrukci a 
tím by se patrně snížila hmotnost stropních nosníků. Nicméně vhodnost a finanční výhodnost 
toto řešení by se musela posoudit. 

 
 
 
I přes body nastíněné výše, práce působí jako kvalitně zpracována. Překvapil mne velký rozsah 

zpracované práce. Velice kladně hodnotím stále více vyžadované 3D zobrazení, přibližující návrh 
stavby jejímu konečnému uživateli.  

Autor práce má velice dobrý technický přehled a myšlení, což je pravděpodobně odrazem jeho 
aktivní projekční praxe během studia. 
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