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Student ve své diplomové práci řeší projekt samostatně stojícího Penzionu pro seniory 
v Bystřici nad Pernštějnem. Objekt je tvarově členěný, zděný z Heluz, stropy předpínané 
Spiroll, střecha plochá, s několika balkony, vnitřními schodišti a výtahem. Navržený objekt 
poskytuje velmi pěkné a důstojné zázemí pro klienty PPS s vhodnými službami pro jejich 
komfort. Snad jen doplnění těchto služeb o možnost pedikůry, kadeřnictví či masážně-
rehabilitační zónu by bylo také vhodné (např.namísto rozsáhlé knihovny, která může být ve 
společenské mísnosti).  

Projekt je zpracován na vysoké technické a znalostní úrovni. I přesto mám k projektu 
několik poznatků : 

C – situace – ani jedna ze situací nemá severku. Dále jsou HUP, VŠ, RŠ, ES všech 
přípojek umístěny příliš daleko za hranicí pozemku! Vzdálenosti těchto přípojek, které jsou 
ve správě a údržbě provozovatele jsou vždy co nejkratší a hned za či na hranici pozemku ! 
Dále se jedná o vnitřní ZTI. V situacích není vyznačena plocha a umístění pro domovní 
odpad. V situaci C.3 není patrné, kam jsou okotovány hrany domu k hranicím pozemků 
sousedů. V legendě sítí a přípojek nejsou uvedeny materiály, DN a délky. 

D.1.1.1 – půdorys 1S – samotný provoz prádelny je řešen ne příliš vhodně s ohledem na 
postup praní  a manipulaci se znečištěnými/čistými prádly ! je zde: nejdříve se přes mokrý 
provoz s pračkami (které nejsou nakresleny)  přiveze prádlo do skladu, pak se vypere, 
v čistém provozu se vysuší a vyžehlí a uloží do skladu čistého prádla, ze kterého se pak 
expeduje opět přes mokrý prostor sušení, a praní !!! do chodby k výtahu! ? 

D.1.1.2 – půdorys 1NP – chybí napojení na exteriér v oblasti vstupů – výšková kota terénu, 
závětří, terasa, chodník,…. V provozovně restaurace chybí kancelář vedoucí stravovacího 
provozu a denní místnost zaměstnanců. V m.č. 123 chybí čistící zóna a zvonkové tablo na 
fasádě u vstupu do penzionu i kuchyně. 

D.1.1.3 – půdorys 2NP – chybí v m.č. 263 (úklidová místnost) výlevka či umyvadlo a 
obklad stěn. Dále na chodbě chybí výšková kota podlaží. Jako velmi nepraktické v penzionu 
pro seniory  mi přijdou ve všech bytových jednotkách posuvné celoskleněné dveře na balkony 
a to vzhledem k velikosti křídla, manipulaci slabších osob a zvyklosti těchto lidí na klasická 
logicky otevíravá křídla. Také je potřeba do všech koupelen umístit ve sprše sklopná nerez 
sedátka. Vstupy do bytových jednotek jako jsou např. 222, 225, 228, 231 jsou asymetricky 
posunuty oproti vstupu do pokoje a proto v této chodbě je méně vhodně umístitelná šatní 
skříň podél jedné z mezibytových stěn! V m.č. 233 sesterně postrádám kuchyňskou linku a 
lednice na léky, šatnu.  

D.1.1.05-09 – pohledy a řezy – nikde není vidět komínové těleso z kotelny a vyústění VZT 
jednotky nad střechou! 



D.1.2 – výkresy stropů – chybí modulové osy s označením modulů panelů 
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