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 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 

pro realizaci stavby s názvem Horský penzion s restaurací. Stavba je samostatně stojící 

a je situována na svažitém pozemku v obci Olšany, katastrální území Olšany nad 

Moravou v okrese Šumperk. Jedná se o samostatně stojící objekt. Půdorysný tvar 

objektu dvou do sebe zapadajících hmot v podobě kolmých obdélníků. Dům má tři 

nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Zastřešení je provedeno sedlovou 

střechou. V přízemí domu je řešena restaurační část a recepce penzionu. Ve sklepních 

prostorách je technické zázemí domu. V nadzemních částech domu je řešeno 

ubytování v podobě penzionu, jedná se o šest ubytovacích jednotek. 

Základy domu jsou provedeny z prostého betonu. Suterénní konstrukce jsou 

provedeny z tvarovek ztraceného bednění. Nadzemní části objektu jsou vyzděny 

z tvarovek Heluz. Stropy jsou tvořeny železobetonovými deskami. Krov je řešen 

sedlovou střechou v krokvové dřevěné soustavě. 

 

 

 Student ve své diplomové práci řešil širokou škálu dílčích problémů 

projektového řešení a komplikovaných skutečností s ohledem na podmínky stavby a 

vytyčených požadavků dle současných nároků pro moderní výstavbu obdobných 

objektů. Návrh řešení odpovídá využití komplexních znalostí nejen z oboru pozemního 

stavitelství, součástí práce je tepelně-technické posouzení a požárně bezpečnostní 

řešení stavby. 

 

 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je 

výstižné na všech výkresech. Projektová dokumentace je vypracována na velmi dobré 

úrovni. Z hlediska rozpracovanosti jednotlivých detailů by vzhledem ke složitosti 

objektu bylo vhodnější vypracovat několik dalších detailů, tyto ovšem nebyly součástí 

již tak složitého zadání.  

  

 Z hlediska stavebně-technického řešení nebyly nalezeny významnější 

nedostatky. Z hlediska komplexnosti projektu by bylo vhodné doplnění dalších 

specializací, například statiku konstrukcí, geologické průzkumy, atp. Rozsahově 

ovšem předložená diplomová práce splňuje rozsah pro odevzdané závěrečné práce. 

 

  

 



Z pohledu zakreslování lze vytknout drobné chyby, které však nejsou zásadního 

charakteru. Například: 

 

 Ve studiích i ve všech půdorysech chybí severka, 

 Výkres 05 – chybí označení hlavního vstupu, 

 Výkres č. 03 Výkres základů – v řezech je zakreslena podlaha, 

 Výkres č. 16 Půdorys krovu – není zakreslen hřeben, v řezu B-B ani C-C nejsou 

zakresleny žlaby, půdorys – není jasné ukončení střechy u okapu, 

 Výkres č. 17 Půdorys krovu II. – opět chybí hřeben v půdorysu, v řezu 1-1’ není 

uvedena výška komínového tělesa. 

 

Přestoje projekt zpracován dle zásad zakreslování stavebních konstrukcí. 

 

Textová část je i přes několik drobných chyb zpracována ve formě odpovídající 

současným požadavkům stavebního zákona 183/2006.  

 

Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval 

s výborným přehledem.  

 

Otázky a připomínky k diplomové práci: 

 Výkres č. 02 Situace – pod jakým úhlem se napojuje přípojka kanalizace? 

 Jaký typ stravování bude nabízen v navrhované restauraci? Kolik jídel se zde 

bude vařit? Kolik míst k sezení je v restauraci navrženo? 

 Zázemí restaurace (výkres č. 05) – kde se nacházejí varné plochy či trouba pro 

vaření jídel? Jak bude řešeno odvedení znehodnoceného vzduchu z vaření? Jsou 

navrženy dva sklady – sklad masa a sklad zeleniny. Je toto řešení dostatečné? 

Není potřebný např. sklad nápojů či sklad obalů? 

 Výkres č. 06 – jak bude provedeno odvětrání místností 204, 209, 213, 217, 224 

a 227? Jak bude provedeno napojení WC v místnostech 224 a 227 na odpadní 

potrubí a jak bude provedeno jeho vedení v příčce? 

 Odůvodněte volbu navržené stropní konstrukce. 
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