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 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 
pro realizaci stavby s názvem Horský penzion s restaurací.  
 
Objekt je zasazen do svažitého pozemku, je řešen jako částečně podsklepený a 
částečně třípodlažní. V suterénu je umístěna restaurace s kuchyní a příslušnými sklady, 
a administrativní zázemí provozovny. V suterénu je řešeno technické zázemí. 
V jednotlivých patrech se následně nacházejí ubytovací kapacity jednak pro hosty, ale 
také pro část personálu. Tvarově se jedná v zásadě o obdélníkový objekt, který je 
zastřešen sedlovou střechou s vikýři.   
Objekt je řešen jako skeletová dřevostavba, je založen na základových patkách. 
Suterén objektu je řešen jako železobetonový, zejména na straně svahu a pod terénem, 
na tyto konstrukce jsou navázány dřevěný prvky dřevostavby. Před objektem je 
rozsáhlá terasa přiléhající k restauraci. Za objektem je v návaznosti na terén řešena 
terasa k jednotlivým apartmánům. 
 
 Studentka ve své diplomové práci řešila širokou škálu dílčích problémů 
projektového řešení a komplikovaných skutečností s ohledem na podmínky stavby 
v horském prostředí a vytyčených požadavků dle současných nároků pro moderní 
výstavbu obdobných objektů. Součástí předložené práce je i požárně bezpečnostní 
řešení stavby a posouzení objektu z hlediska stavební fyziky, na samostatných 
výkresech je navíc řešena poloha konstrukčních prvků (dřevěných sloupků) ve stěnách 
dřevostavby. Návrh řešení odpovídá využití komplexních znalostí nejen z oboru 
pozemního stavitelství. 
 
 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je 
v zásadě výstižné na všech výkresech, bylo by ale vhodné doplnit konkretizaci 
použitých stavebních materiálů. Projektová dokumentace je vypracována na 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. 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.  
 
Studentka prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku 
zpracovala s velmi dobrým přehledem.  
 
K předložené diplomové práci mám tyto otázky a připomínky: 
 
1) Zdůvodněte zvolenou orientaci objektu ke světovým stranám, kdy jsou pokoje pro 
hosty orientovány na sever a na jih. Nebyla by orientace pokojů na východ a západ 
vhodnější? 
2) Zdůvodněte absenci závětří před hlavním vchodem do objektu. 
3) Popište provoz objektu. Je zohledněno oddělení pohybu zaměstnanců a hostů? 
4) Obsah složky C neodpovídá požadavkům vyhl. 499/2006  Sb. Příloha 6: chybí C.2 
Celkový situační výkres. Oproti tomu jsou ve složce zařazeny vytyčovací výkres a 
organizace výstavby – situace.  
5) Textová část (zejména technická zpráva) je velice stručná, skladby konstrukcí – 
specifikace použitých materiálů a výrobků není dostatečná (např. SK1 – krov 
zateplený: pojistná a zvukově izolační rohož tl. 8mm, pojistná difuzní fólie, 
parozábrana atd. nebo VS – vegetační střecha: tepelná izolace tl. 140mm, asfaltová 
hydroizolace natavená bodově). Není jasný přesný materiál, mnohdy ani tloušťka 
vrstvy. Dtto u všech detailů. 
6) C.1.1.04 Koordinační situace stavby: nejsou zakresleny hranice pozemku, není 
jasné, odkud je vedena přípojka vody, jak je dlouhá, kde a jestli je umístěna na 
přípojce vodoměrná šachta. 

• Zpevněná asfaltová plocha a vstupní terasa jsou zakresleny bez spádu, kam 
bude odvedena dešťová voda z těchto ploch? 

• Popište teréní schodiště z gabionové konstrukce 
• Kde je místo pro uložení komunálního odpadu? 

7) Jakým způsobem je vyneseno zatížení od vlastní tíhy krbového tělesa? 
8) Řez BB, výkres č. D.1.1.12: Napojení schodišťové desky na základ – proč není 
základ přímo pod prvním stupněm? Kam je odvedena dešťová voda ze žlabu z 
vegetační střechy? 
9) Jak je objekt vytápěn? 
10) D.1.1.03 Půdorys 1NP: 

• Kam je odváděn znehodnocený vzduch z vaření jídel z místnosti č. 118 Varna? 
• Kam jsou odvětrány neočíslované místnosti WC  u koupelny 132? Stejně tak 

ostatní místnosti WC v patře, vysvětlete, kam bude která místnost odvětrána.  
• Jedním číslem je označeno několik místností (105 – 4 místnosti, 104 – 5 

místností, 132 – 3 místnosti) 
• Vnitřní nosná stěna kolem schodiště, výtahu atd. Označena v legendě skladeb a 

materiálů jako betonová stěna. Není zmíněna žádná ocel. 



11) Jak je z hlediska akustiky řešena konstrukce výtahové šachty a rovněž schodiště 
v návaznosti na ostatní nosné konstrukce? Pro použitý typ výtahu není třeba budovat 
horní ani spodní dojezd? 
12) Detail E –Řešení vegetační střechy D.1.1.22: 

• Jaká zeleň je navržena?  
• Asfaltový pás jakého typu je v této skladbě použit? Jakým způsobem bude 

asfaltový pás celoplošně natavený na vrstvu tepelné izolace pod ním? O jakou 
tepelnou izolaci se jedná?  

• Jakým způsobem je zajištěna stabilita celé konstrukce (například proti sání 
větru)?  

• Popište, jak vypadá Vámi navržené “ocelové pouzdro”. 
 
Závěrem lze říci, že studentka zpracovala diplomový projekt v požadovaném rozsahu, 
výkresy jsou podrobné a přehledné. Výše uvedené nepřesnosti nejsou zásadního 
charakteru vzhledem ke složitosti zadání. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2    
 
 
 

V Brně dne  26.1.2015          
Podpis 

 
Klasifikační stupnice 
Klas.stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná  
klasifikace  1 1,5 2 2,5 3 4 

 


