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 Předmětem řešení diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 
pro realizaci stavby s názvem Horský penzion.  
 

Jedná se o novostavbu částečně podsklepeného dvoupodlažního penzionu 
s restaurací ve stávající zástavbě okrajové části obce Lipová - lázně, okres Jeseník. 
Penzion je navržen s ubytovací kapacitou 31 lůžek pro hotelové hosty a 7 lůžek v 
soukromém bytě sloužícím pouze pro zaměstnance. Stěnový systém suterénu tvoří 
zmonolitněné ztracené bednění uložené na základových pasech z prostého betonu. 
Nadzemní část objektu je tvořena zdícími prvky systému Porotherm. Jako stropní 
konstrukce jsou použity předpjaté panely Spiroll. Střecha je sedlová dvouplášťová s 
vikýřem v každém podkrovním pokoji. 
 

Součástí předložené práce je i požárně bezpečnostní řešení stavby a posouzení 
objektu z hlediska stavební fyziky. Návrh řešení odpovídá využití komplexních 
znalostí nejen z oboru pozemního stavitelství. 
 
 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je 
výstižné na všech výkresech a splňuje požadovaný rozsah. Pro komplexnost projektu 
by ale bylo vhodné doplnit další výkresy, zejména detaily, tyto by ovšem byly již nad 
rozsah zadání. Výkres krovu D.1.1.7 by bylo vhodné doplnit podélnými řezy. Přesto je 
projektová dokumentace vypracována na výborné úrovni.  
  
 Z pohledu architektonického a dispozičního řešení lze vytknout drobné 
nedostatky, např. nepřístupnost kolárny a lyžárny v 1S z terénu, tedy nutnost nést kola 
a lyže po vnitřním schodišti, problematický vstup do místnosti 144 (nedodržen 
provozní prostor umyvadla) atd. V zásadě se ale student s návrhem dispozicí 
vypořádal velice dobře. 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, např. chybí zakreslení obkladů za linkami v kuchyňkách ve výkrese 
D.1.1.3 Půdorys 1NP, chybné popisy schodišťových ramen (každé rameno schodiště 
v místnosti 147 má podle popisu 22 stupňů, schodiště v místnosti 140: každé rameno 



24 stupňů), chybějící označení hlavních a vedlejších vstupů v půdorysech, ve výkrese 
základů D.1.1.1 chybí v legendě šrafa násypu a údaje o jeho hutnění – po jakých 
vrstvách, na kolik MPa, chybí specifikace a šrafa hydroizolace, špatně použitá šrafa 
v řezané části schodiště v řezu A – A‘ atd. 

Textová část je i přes několik drobných chyb zpracována ve formě odpovídající 
současným požadavkům stavebního zákona 183/2006.  
 
Student jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou 
problematiku zpracoval s výborným přehledem.  
 
K předložené diplomové práci mám tyto otázky: 
 

1) Stropní konstrukce suterénu D.1.1.5:  
• Zdůvodněte nezakreslení nosné stěny mezi místností S21 a místnostmi 

S26, S23, … (viz výkres D.1.1.2) v řezu 1-1’ a její nezohlednění v rastru 
modulových kót (mezi D a E). Zde řez nekoresponduje s půdorysem 
stropní konstrukce, kde jsou stropní panely Spiroll č.  S16 a S 20 
v půdorysu na této stěně uloženy, kdežto v řezu je zakreslen jeden panel 
na rozpětí 7150 mm. 

• Zdůvodněte, z jakého důvodu není na nosné stěně v ose D navržen 
pozední věnec? 

2) Výkres D.1.1.8 Řez A-A’ 
• Popište detail uložení mezipodesty schodiště na obvodové zdivo. 
• Vysvětlete řešení detailu ukončení podhledu v místě hlavní podesty 

schodiště. 
 
Ostatní připomínky jsou spíše formálního charakteru: 
 

3) Výkres D.1.1.6 Stropní konstrukce nad 1NP  
• Řez 1.1’ neodpovídá půdorysu – zejména v části mezi osami 7 a 8 – a 

jsou zde uvedeny chybné výškové kóty. Tento řez by bylo vhodné vést 
tak, aby bylo objasněno uložení železobetonového žebra na pozedním 
věnci a jeho vztah k nadokennímu překladu. 

4) Půdorys 1NP D.1.1.3: 
• Uvažte vhodnost umístění dřezu v místnosti č. 105 v rohu místnosti a 

ještě v jedné úrovni s okenním parapetem. 
 
 
Závěrem lze říci, že student zpracoval diplomový projekt v požadovaném rozsahu, 
výkresy jsou podrobné a přehledné, se zadanou problematikou se vypořádal s velmi 
dobrým přehledem. Výše uvedené nepřesnosti nejsou zásadního charakteru vzhledem 
ke složitosti zadání. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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