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Studentka ve své diplomové práci řeší návrh apartmánové residence s wellness centrem 
v beskydských horách v obci Staré Hamry, okres Frýdek – Místek. Projektová dokumentace 
je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a jako taková je i předmětem 
oponentního posudku. 

I.  Úroveň stavebního řešení zadané diplomové práce z hlediska konstrukčního, 
provozního a architektonického 

Studentka prokázala při zpracování diplomové práce ucelené znalosti z oboru pozemního 
stavitelství a přidružených specializovaných oborů, a to v rozsahu předpokládaných znalostí 
magisterského studia. 

Projekt apartmánové residence s wellness centrem v beskydských horách v obci Straré 
Hamry, okres Frýdek – Místek řeší čtyřpodlažní budovou (jedno podzemní a tři nadzemní 
podlaží) se sedlovou střechou nad hlavní částí objektu v kombinaci s jedním podlažím v místě 
wellness části zakončenou pultovou střechou. Objekt je dispozičně rozdělen na dvě základní 
zóny. Hlavní zóna je apartmánová část, která tvoří půdorysně obdélník a je zastřešena 
sedlovou střechou s vikýři osvětlující jednotlivé apartmány umístěné v podkrovní části. 
Vedlejší zóna je tzv. odpočinková – wellness zóna, která bezprostředně navazuje na 
apartmánovou zónu v prvním nadzemním podlaží. Wellness zóna je zastřešena pomocí 
pultové střechy. V suterénu, který je umístěn pod hlavní částí objektu, jsou umístěny 
jednotlivá krytá parkovací stání pro obyvatele apartmánu a zázemí celého objektu (technická 
místnost, lyžárna apod.). V dalších nadzemních podlažích se nachází jednotlivé apartmány 
vybavené vždy vlastním sociálním zázemím, pokoji a kuchyňským koutem. Celkově je 
v objektu navrženo 12 apartmánů s jedním pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Celkově je residence schopna pojmout 36 ubytovaných osob.  

Nosný systém objektu je kombinovaný. V části suterénu jsou svislé nosné konstrukce 
navrženy pomocí tvarovek ze ztraceného bednění z vibrolisovaného betonu spolu se 
železobetonovými sloupy. V nadzemní části jsou svislé nosné obvodové konstrukce pomocí 
broušených cihelných bloků s minerální izolací Porotherm. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
navrženy pomocí železobetonových předpjatých panelů Spiroll v kombinaci 
s železobetonovými konstrukcemi (např. dobetonávky, žb průvlaky apod.). Fasáda residence 
je navržena pomocí provětrávané dřevěné fasády z fasádních palubek (sibiřský modřín) 
v kombinaci s kamenným obkladem pomocí přírodního kamene. V objektu je navrženo 
tříramenné prefabrikované schodiště, které zajišťuje komunikační spojení mezi jednotlivými 
patry spolu s výtahem. Residence je zastřešena sedlovou střechou spolu s pultovou střechou 
nad odpočinkovou zónou (wellness část). Krytina bude provedena jako plechová falcovaná 



z žárově pozinkovaného plechu Lindab. Základy svislých nosných konstrukcí jsou 
dvoustupňové – spodní stupeň je pomocí základového pasu z prostého betonu a horní stupeň 
tvoří tvárnice ztraceného bednění. Vnitřní nosné sloupové konstrukce jsou založeny na 
základových patkách.  

Projekt apartmánové residence s wellness centrem v beskydských horách je z hlediska 
provozního a architektonického řešen přehledně a moderně. Zapadá do okolní stávající 
zástavby v obci Staré Hamry. Konstrukční řešení je jednoduché a srozumitelné. 

 

II.  Úplnost, přesnost a jednoznačnost výstupů diplomové práce, úroveň 
grafického zpracování 

Diplomový projekt je zpracován pečlivě, v požadovaném rozsahu zadání projektu diplomové 
práce – tj. projektu pro provedení stavby. Grafická úroveň je dobrá a odpovídá požadavkům 
běžné projekční praxe. 

Drobné nedostatky popsané níže jsou především poznámky z praxe a je zde velký předpoklad, 
že studentka další praxí tyto nedostatky odstraní. 

 

III.  Vytčení chyb diplomové práce 

1) Umístění a specifikace čistících zón 

2) Grafické znázornění podhledů ve výkresové části 

3) Řešení nášlapu u výstupu z objektu na terasu  

4) Venkovní schodiště – upřesnit úpravu schodišťových stupňů a mezipodest 

5) Umístit podlahovou vpusť v místnosti lyžárny a v technické místnosti 

6) Hydroizolační stěrka aplikovaná na svislé stěny v místě keramického obkladu 

7) Upřesnit nášlapnou vrstvu v prostoru vnitřních garáží 

8) Doporučuji vhodnější nášlapnou vrstvu v obytných místnostech apartmánů 

 

Studentka zpracovala diplomovou práci pečlivě, s pěknou úpravou a v předepsaném 
rozsahu. Všechny části projektové dokumentace jsou členěny do přehledných celků a 
dokumentace má dobrou grafickou úroveň. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 
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