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Úkolem diplomantky bylo zpracování realizační projektové dokumentace horského hotelu. 

Stavba je řešena jako samostatně stojící objekt o 2 nadzemních podlažích a jednom 

podkroví. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s polovalbami. Předložená práce je 

zpracována v požadovaném rozsahu aje přehledně členěna v souladu s platnými 

předpisy a požadavky DP. 

Navržené dispoziční řešení je funkční a účelné pro daný typ využití. Je však potřeba upozornit 

na nehospodárné předimenzování některých ploch na úkor ploch, které mohou 

projektu přinášet zisk. Jedná se např. o místnost č. 223 - chodba pro 

zaměstnance o ploše 36 m2
. Jinak navržený objekt splňuje všechny požadavky 

na moderní ubytování v horském prostředí. 

Navržené konstrukční řešení je pro navrhovaný objekt realizovatelné po doplnění případně 

úpravě níže specifikovaných nejasností a nepřesností. 

Grafická úprava práce je až na některé nepřesnosti (převážně zakreslení schodiště) 

v souladu s platnými ČSN. Předložená dokumentace je přehledná až na některé chyby 

v číslování výkresů. 

Předložená projektová dokumentace vykazuje následující chyby a nejasnosti: 

1) Situace - Z výkresu není patrný navržený počet parkovacích stání ani jejich členění. 

Umístění prostoru pro komunální odpad není z provozního hlediska zcela ideální. Ze 

situace není jasný způsob příjezdu pro zásobování. V zakreslení inženýrských sítí jsou 

chyby ve smyslu jejich orientace. 

2) Základové konstrukce - Výtahovou šachtu je z důvodu instalace dojezdových 

nárazníků nutné založit na základové desce. Současně je vhodné výkres doplnit o řez 

přes část s výtahovou šachtou z důvodu upřesnění materiálové a konstrukční skladby. 

3) Půdorys l .NP - V místnosti 11O,118 by bylo vhodné doplnit za umyvadlo obklad. 

Velikost sociálních zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu není co do 

rozměrů zcela v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. např. (místnost 122,123). 

4) Půdorys 2.NP. - Jak.jsou větrány vnitřní prostory s poměrně velkým objemem vzduchu 

(např. hotelový sál atd.)? Je na zvážení zda je vhodné část wellnes umístit do 2. NP bez 

možnosti bezbariérového přístupu. 

5) Podkroví - V rámci řešeného schodiště diplomantka chybně navrhla zábradlí 

v posledním podlaží. 



6) Výkres krovu - Proč je v podkroví navržena světlá výška 3,0 m? 

7) Výkresy stropní konstrukce - Chyba v zakreslení trámové stropní konstrukce. Chybí 

výkres stropu nad 2.NP. 

8) Pohled N - pro zobrazení by bylo vhodné volit jiné měřítko (1 : 100). Zakreslení oken 

nezobrazuje rám okna a rám křídla. 

9) Pohled JZ - Nástřešní žlab nejasně přesahuje přes střešní rovinu. 

1 O) Detail hřebene - Jakým způsobem je odveden vzduch z větrané vzduchové mezery? 

11) Detail okna - Není jasné jakým způsobem je kotven venkovní parapet. Studentka by 

měla zvážit vhodnost řešení navrženého způsobu kotvení zábradlí? 

12) Detail u vstupu - V místě vstupuje okapový chodník? 

13) Výpisy prvků - Chybí výpisy oken. 
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