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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 Loučná nad Desnou lokalita Kociánov. 

Objekt penzionu má částečné podsklepení, v zásadě se jedná o suterén a to vzhledem 

ke svažitosti terénu. Dále má dvě nadzemní podlaží, respektive jedno nadzemní 

podlaží a obytné podkroví. V objektu jsou řešeny zejména restaurační prostory 

s kuchyní v přízemí. V podkroví je umístěno šest ubytovacích jednotek. V suterénu je 

řešeno zejména technické zázemí domu a sklady. Při práci bylo nezbytné respektovat 

zejména regulativy dané charakterem horské oblasti a předpisy územního plánu. 

Konstrukční systém je řešen jako zděný, kombinovaný. Suterén je vyzděn 

z betonových tvarovek ztraceného bednění, nadzemní části jsou řešeny zdivem 

Porotherm. Střecha je řešena jako sedlová se sklonem střechy 40°. Charakter stavby 

respektuje okolní zástavbu a horskou oblast. 

 

 

 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 výborné 

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: 

 

 na výkrese 04 1NP chybí označení hlavního vstupu,  

 v půdorysech není naznačeno uložení překladu v příčkách, 

 na výkrese č. 05 chybí označení zábradlí na schodišti, 

 ve výkrese č. 06 Suterén není zakreslen kotel, 

 v řezu A-A (výkres č. 07) i v řezu B-B (výkres č. 08) chybí v legendě materiálů 

zásyp. 

 

Přesto je 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. 04 1NP – restaurace – jaký typ stravování bude navržená restaurace 

nabízet? Na jaký počet uvařených jídel denně je navržena? Jsou navržené 

sklady dostatečné? Kde se bude skladovat maso a kde zelenina? Není nutné 

navrhovat denní místnost pro zaměstnance? 

 Kuchyně – jak je řešeno odvedení znehodnoceného vzduchu z vaření? 

 Výkres č. 11 Krov – čím je tvořen hambálek jižního křídla objektu? 

 Výkres č. 11 Krov – na čem leží vrcholová vaznice 20 v místě prostupu komína 

střechou na západní straně objektu? 
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