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 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 
pro realizaci stavby s názvem Yacht klub Hlučín.  
 
Objekt je umístěn v rekreačním areálu města Hlučín. Objekt je umístěn na břehu 
jezerní zátoky, ze které plynule navazuje na okolní terén. Zahrnuje kombinaci provozů 
ubytovaní, stravování a víceúčelových konferenčních prostor. Architektonický výraz 
stavby evokuje loď kotvící na břehu jezera. 
 
Konstrukčně se jedná o objekt využívající kombinaci materiálů dřeva a betonu. Stavba 
je založena na plovoucích pilotách dlouhých 13 m. Piloty podpírají železobetonovou 
desku, která celý objekt vynáší. Železobetonová deska se stává i nosným prvkem 
mola, které je vysunuto nad vodní hladinu. Hlavním nosným prvkem objektu jsou 
dřevěné lepené CLT panely, které tvoří stěnové, stropní a střešní konstrukce. Část 
objektu, určeného pro ubytování je provedena ze železového betonu. 
 
 
 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 předložené práce je i požárně bezpečnostní řešení stavby a velice 
podrobné posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. Student přiložil i podrobnou 
studii zaplavení. 
 
 
 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je 
výstižné na všech výkresech. Projektová dokumentace je vypracována na výborné 
úrovni. Z pohledu zakreslování rovněž oceňuji přehledné, pečlivé a nadstandartní 
zpracování. Projekt je zpracován dle zásad zakreslování stavebních konstrukcí.Textová 
část je zpracována ve formě odpovídající současným požadavkům stavebního zákona 
183/2006. 
  
 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 výrazně přesahuje rozsah pro odevzdané 
závěrečné práce. 
 
 
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval 
s výborným přehledem.  
 
K předložené diplomové práci mám tyto otázky a připomínky: 
 
1) Zdůvodněte volbu konstrukčního systému v kombinaci betonu a dřeva. 
2) Popište napojení dřevěného stropu na betonovou obvodovou stěnu. 
 
 
 
Závěrem lze říci, že student zpracoval diplomový projekt v rozsahu převyšující 
požadavky kladené na diplomové práce, a to na výborné úrovni. Výkresy jsou 
podrobné a přehledné, celá práce je zpracována s velkým nadhledem. Diplomovou 
práci doporučuji k obhajobě. 
 
Vzhledem k propracovanosti práce jednoznačně doporučuji zařazení práce do některé 
ze soutěží o nejlepší diplomovou práci a dále si dovoluji navrhnout pochvalu děkana 
za vzorně vypracovanou diplomovou práci. 
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