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Studentka ve své diplomové práci velmi podrobně zpracovává horský hotel ve Valašském 
Meziříčí jako samostatně stojící budovu o 3 podlažích. Objekt je zděný z keramických 
tvarovek, stropy z panelů Spiroll, střecha vazníková o mírném spádu 12°. Tvarově je hotel 
jednoduchého obdélníkového tvaru, je však zajímavě architektonicky dotvořen kamenným 
obkladem fasády a balkony s dřevěným zábradlím, tudíž působí velmi pěkně. Vzhledem 
k umístění hotelu do horské krajiny, bych možná doporučila zvýšení sklonu střešní roviny! 

I přesto je diplomová práce velmi precizně zpracována vč. detailů  na vysoké technické a 
znalostní úrovni. I přesto mám k projektu několik poznatků a pár drobných připomínek 
(poznámek):  

D.1.1.01 – Půdorys  1S – vzhledem k umístění  m.č. S06 posilovny, která nemá vlastní 
hygienické zázemí je vhodnější, aby všechny veřejně  přístupné části hotelu byly odděleny 
dveřmi mezi m.č. S03 a S29 až za dveřmi do m.č.30. Tím budou provozní místnosti odděleny 
a návštěvníci posilovny mohou lépe využít zázemí saunového centra. Na ose dveřních otvorů 
v obvodovém zdivu chybí kota. Za těmito dveřmi vedoucími na terasy chybí výšková kota 
okolního terénu. V legendě materiálu není popsána šrafa zdiva kolem schodišťového prostoru 
m.č. S33. Dále je v tabulce místností uvedena výšková kota SDK podhledu +3,000 a 
v hygienickém zázemí je všude uvedena výšková kota obkladu +3,100 !?  Proč studentka 
volila do kabin WC a koupelen (i v ostatních podlažích) šířku dveří 800mm? 

D.1.1.02 – půdorys 1NP - M.č. 135 a 140, jako sprchy zaměstnanců, jsou zbytečně veliké 
předimenzován prostor, který se vždy dá lépe využít a také zbytečně nehospodárně velké 
plochy hydroizolací a obkladů stěn !. Na ose dveřních otvorů v obvodovém zdivu chybí kota. 

D.1.1.03 – půdorys 2NP – RV (výlez do podstřešního prostoru) je umístěn na podestě 
schodiště u obvodové stěny kde je velmi malá podchozí výška vazníkové střechy a toto 
umístění je tedy velmi nevhodné-vzhledem k tomu, že hotel má centrální chodbu by bylo 
umístění na středu objektu praktičtější. Také je ke zvážení, zda m.č.202 – spojovací chodba o 
velké ploše, která není využita, není zbytečná a nepostačilo by otočit schodiště s výtahovou 
kabinou o 180°, tak by byly všechny prostory kolem něj lépe využity. Na ose dveřních otvorů 
v obvodovém zdivu chybí kota.  

D.1.1.04+05 – řezy – z pohledů je patrné kamenné obložení fasády 1S, nikde v řezech ani 
půdoryse se však konstrukce tohoto obkladu neobjevuje ! 

D.1.1.06 – pohled východní a západní – nad hlavním vstupem či kdekoliv na fasádě 
postrádám název hotelu, logo, poutač, vnější osvětlení. 

D.1.2.b. 01 – výkres základu – z tohoto výkresu je patrné, že poměrně dlouhý objekt není 
v celé délce cca. 40m dostatečně příčně svázán! Také žb podkladní deska  pouhé tl.150mm je 
poměrně subtilní na tak velkou plochu. 
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