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Abstrakt 

Bakalářská práce byla zpracována jako projekt pro provedení stavby na základě ateliérové 

práce z 2. ročníku. Jízdárna Lipůvka je komplex tří objektů sestávajících z penzionu, jízdní 

haly a koňských stájí. Areál je situován v nezastaveném území na okrajové části Lipůvky 

v okrese Blansko. Celý objekt je řešen bezbariérově. Projektová dokumentace zahrnuje 

dvoupodlažní budovu penzionu s restaurací. 

Konstrukční systém sestává ze stavebního systému POROTHERM s kontaktním zateplovacím 

systémem firmy ISOVER. Střecha je tvořena lepenými vazníky se lehkou střešní plechovou 

krytinou firmy LINDAB. Založení objektu je řešeno převážně pomocí železobetonových 

pásů, místy pomocí železobetonových patek. Objekt je situován na ose sever-jih. 

Architektonický výraz navazuje na zemědělské využití. 

 

Klíčová slova 

Jízdárna, restaurace, ubytování, kámen, dřevo, stavební systém POROTHERM, rekreace  

  

 

  

Abstract 

The bachelor work was prepared as a project for construction based on the studio work from 

the 2. year. Riding-hall Lipůvka is a complex of three buildings consisting of a pension with a 

restaurant, riding hall and stables. The complex is situated in the undeveloped area on the 

outskirts of Lipůvka in the district Blansko. The entire building is designed barrier free. The 

project documentation includes a two-storey building to pension with a restaurant. 

The structural system consists of a building system POROTHERM  with a contact insulating 

system from company ISOVER. The roof is composed of bonded trusses with lightweight 

metal roofing from company LINDAB. Establishment of the object is solved mainly by 

reinforced concrete strips, sometimes with reinforced concrete quiffs. The building is situated 

on the north-south axis. Architectural expression builds on agricultural use. 

  

Keywords 
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ÚVOD 

 

 
Navrhovaný areál sestává ze tří samostatně stojících novostaveb pro účely chovu a 

výcviku sportovních koní, pro ubytování a stravování návštěvníků. Řešená budova penzionu a 

restaurace je dvoupodlažní a jako konstrukční systém je využito cihelných bloků 

POROTHERM, vzhledem k nestandardnímu tvaru budovy je strop tvořen železobetonovou 

monolitickou stropní deskou.  

1. nadzemní podlaží disponuje restaurací s varnou. Zásobování je zajištěno 

samostatným vchodem a chodbou, která tvoří významnou komunikaci mezi varnou, sklady, 

prostory a hygienickým zázemím pro personál. Z restaurace je přístupné hygienické zázemí 

pro muže, ženy, muže imobilní a ženy imobilní. Byt pro správce objektu/majitele je navržen 

pro bydlení max. 2 dospělých osob  - je tvořen velkou místností rozdělenou na obývací část, 

prostor pro jídelní stůl a kuchyňský kout. Součástí bytu je ložnice a rozměrná koupelna. 

2. nadzemní podlaží tvoří 9 ubytovacích pokojů včetně koupelen, z toho 2 pokoje jsou 

dispozičně uspořádány a dimenzovány pro ubytování imobilních osob, zbývajících 7 pokojů 

je obohaceno o lodžie. V patře se dále nachází úklidová komora a na opačném konci objektu 

polyfunkční místnost. Přístup do tohoto podlaží je zajištěn 2 schodišti a výtahem. 
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A. Průvodní zpráva 
 

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma 
(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  příjmení 
projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho 
kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 
 
Název stavby: Jízdárna Lipůvka 
Stavebník: Aneta Rohrerová, Uherčice 103, 691 62 Uherčice 357 
Projektoval: Aneta Rohrerová, Uherčice 103, 691 62 Uherčice 357 
Charakteristika stavby: Ubytování, restaurace, rekreace, sport 
 
 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích,  
 
Jde o stavební parcelu, jejíž blízké okolí není zastavěné. Svažitý terén směřující k přilehlé 
komunikaci je v současné době ve vlastnictví obce. Pro provedení stavby bude nutné 
zřízení inženýrských sítí. Parcela se nachází v katastrální území Lipůvka u Brna. 

 
 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Na řešeném staveništi nebyl hydrogeologický a radonový průzkum proveden. Projektová 
dokumentace pro provedení stavby v rámci bakalářce práce vychází z veřejně 
dostupných údajů z geomorfologických, geologických a hydrogeologických map. 
Základové poměry v souladu s ČSN 73 1001 lze na základě těchto zjištění označit jako 
nenáročné s únosností Rdt=1,5 kPa. Zařadí se do o 1. geotechnické kategorie, kdy lze 
vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží. Pro hodnotu radonu byly 
získány informace z podkladových map, značících, že se jedná o nízkou hodnotu 
radonového indexu, tj. pod 20 kBq.m3. 
Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu ze stávající místní komunikace končící 
na okraji obce. Parcele přilehlá komunikace je nezpevněná a pro samotnou výstavbu 
dostačující, pro provoz objektů bude však zapotřebí zřízení odpovídající zpevněné 
komunikace. 
Areál bude napojena na technickou infrastrukturu přípojkami ze stávajícího vedení pod 
silnicí vedoucí kolem hranice pozemku, tj. rozvod nízkého napětí, kanalizace a vodovod. 

 
 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
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Pro výstavbu a provoz areálu budou na pozemku vybudovány nové vedení přípojek 
vodovodu, kanalizace a rozvodu nízkého napětí. Požadavky dané správci inženýrských 
síty byly splněny. Výstavbou nedojde k porušení ochranných pásem chráněných částí 
území a kulturních památek. 
 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
 
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle vyhlášky 
268/2009 Sb. 

 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
 
Na řešené území je zpracován regulační plán, jehož požadavky byly zapracovány do 
návrhu Jízdárny Lipůvky.  

 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území, 
 
Jedná se o novostavbu samostatně stojících budov Bio energocentra, které jsou 
obklopeny zemědělskou plochou. V souvislosti se stavbou lze předpokládat jen dočasné 
zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku a rovněž zvýšenou 
dopravní zátěž na příjezdových komunikacích. 
Jistou podmínkou úspěšného provozu stavby je provedení navržených přípojek 
inženýrských sítí. 
V dotčeném území nejsou žádné věcné a časové vazby stavby na související a 
podmiňující stavby a nejsou potřeba jiná opatření.  

 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

 
Předpokládané zahájení stavby:   07/2013 
Předpokládané ukončení stavby: 8/2017 
Výstavba bude probíhat v pořadí: zařízení staveniště, zemní a výkopové práce, potrubí 
včetně prostupů pro napojení inženýrských sítí do objektu, vložení zemnícího pásku pro 
hromosvod, základy, podkladní beton, hydroizolace, konstrukce podlahy, konstrukce 
obvodových zdí, konstrukce stropu a střechy, konstrukce příček, rozvod elektřiny, vody, 
kanalizace, teplovzdušného vytápění, vnitřní úpravy 

 
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše  budovy bytové či  nebytové 
v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  
 
Zastavěná plocha: 4059,67 m²   
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Plocha stavebního pozemku: 27083,36m² 
Propočet dle THU: 98,5 mil KČ 
Počet bytů: 0 
Zastavěná plocha penzionu s restaurací = 560,80 m2 
 

 

B.  Technická zpráva 

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 
 

Staveniště je svažitého charakteru bez okolní zástavby, nejbližší objekty jsou od 
staveniště v dostatečné vzdálenost. K pozemku v současné době vede štěrková 
příjezdová komunikace. Staveniště je svou orientací, polohou a dostupností vhodná pro 
stavbu výstavu jízdního areálu. 

 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 

 
1. nadzemní podlaží disponuje restaurací s varnou. Zásobování je zajištěno 

samostatným vchodem a chodbou, která tvoří významnou komunikaci mezi varnou, 

sklady, úklidovou a technickou místností a hygienickým zázemím pro personál. 

Z restaurace je přístupné hygienické zázemí pro muže, ženy, muže imobilní a ženy 

imobilní. Vstupní hala je přímo přístupná z pomocí polykarbonátu prosvětleného 

zádveří, na vstupní halu přímo navazuje recepce s kanceláří, schodiště a výtah do 2. np. 

Součástí objektu (již neřešená část projektové dokumentace) je byt pro správce 

objektu, popř. majitele je navržen pro bydlení max. 2 dospělých osob  - je tvořen velkou 

místností rozdělenou na obývací část, prostor pro jídelní stůl a kuchyňský kout. Součástí 

bytu je ložnice a rozměrná koupelna. 

2. nadzemní podlaží tvoří 9 ubytovacích pokojů včetně koupelen, z toho 2 pokoje jsou 

dispozičně uspořádány a dimenzovány pro ubytování imobilních osob, zbývajících 7 

pokojů je obohaceno o lodžie. V patře se dále nachází úklidová komora a na opačném 

konci objektu polyfunkční místnost. Přístup do tohoto podlaží je zajištěn 2 schodišti a 

výtahem. Samotná projektová dokumentace se zabývá polyfunkční místností, 2 pokoji 

pro imobilní, 1 pokojem pro bez omezených možností pohybu, schodišti a výtahem. 

Tvar budovy kopíruji část kružnice, zastavěná plocha celého objektu je 560,80 m2. 

Konstrukční systém sestává ze stavebního systému POROTHERM s kontaktním 

zateplovacím systémem firmy ISOVER. Střecha je tvořena lepenými vazníky se lehkou 
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střešní plechovou krytinou firmy LINDAB. Fasáda je obložena kamenným obkladem 

haklík z prýskaného hořického pískovce. 

 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch, 
 

Konstrukční systém restaurace s ubytování sestává ze stavebního systému 

POROTHERM  o tloušťce zdiva 300 mm s kontaktním zateplovacím systémem firmy 

ISOVER, konkrétně s minerální vlnou o tloušťce 120 mm. Jedná se o podélný konstrukční 

systém, jehož vnitřní nosná zeď je místy nahrazena železobetonovými sloupy 300 x 

300mm a průvlaky. Pod nosnými zdmi vedou základové pasy š. 600 mm (pod 

železobetonových schodištěm 500 mm) a pod železobetonovými sloupy základové patky 

600 x 600 mm. Strop je řešen jako monolitická železobetonová stropní deska tl. 200 mm 

nesená obvodovými nosnými zdmi a uprostřed podepíraná nosnou zdí nebo překladem. 

Střecha má tvar oblouku a je tvořena lepenými vazníky 200x450mm doplněna o vazničky 

80x200mm, pro zastřešení je použita lehká plechová krytina se stojatou drážkou firmy 

LINDAB. Odvodnění střechy je zajištěno okapními žlaby a svody. Fasáda je obložena 

kamenným obkladem haklík z prýskaného hořického pískovce. Schodiště spojující 

restauraci a polyfunkční místnost je montované z nerezi a oceli s dřevěným obložením 

schodišťových stupňů. Schodiště spojující vstupní halu a chodbu obsluhující ubytovací 

pokoje je tvořeno monolitickou železobetonovou lomenou deskou. 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 

Areál bude na stávající dopravní infrastrukturu napojen vybudováním zpevněné 
příjezdové komunikace pro vozidla. Inženýrské sítě se napojí na stávající síť končící na 
okraji obce. Veškeré přípojky musí být nově vybudovány. 

 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
 

Napojení na stávající veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného 
obrubníku kladeného naležato do betonového lože. Samotná komunikace je asfaltová a 
navržena o šířce 6 m. Veškerá komunikace zajišťující pohyb jak pěších tak vozidle bude 
navržena ze zámkové dlažby. Parkovací místa jsou zřízena před jak před objektem 
penzionu, tak i přímo pod ním, krytých je celkem 7 parkovacích míst, z toho 1 místo pro 
imobilní.  

Na hranici pozemku bude zřízena přípojková skříň SP4 FP1 s elektroměrovým 
rozvaděčem pro projektovaný areál, přípojková skříň je majetkem dodavatele elektrické 
energie. Z elektroměrového rozvaděče bude kabelem CYKY 4Bx16 napájen vnitřní 
rozvaděč objektu. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu v pískovém loži a bude uložen 
v chráničce. Dále bude na hranici pozemku zbudována revizní šachta kanalizace, do níž 
budou svedeny veškeré dešťové i splaškové vody. 



6 

 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

 
Stavba nebude mít významný dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadů bude 

nutno prostupovat podle zákona č. 185/2001 SB.. Zejména bude třeba odpady likvidovat 
pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom bude každý 
povinen zajistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí dle zákona 
oprávněná, jinak ji nesmí odpad předat. 

 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 

 
Areál i jednotlivé budovy jsou řešeny bezbariérově. Parkovací místa pro osoby 

imobilní jsou zajištěna jak pod krytým stáním, tak ve volném terénu. 
 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 
 

Hydrogeologický a radonový nebyl na konkrétním staveništi proveden. Pro 
bakalářskou práci byly použity výchozí údaje z geomorfologických, geologických a 
hydrogeologických map a údajů. Ze získaných podkladů lze základové poměry v souladu 
s ČSN 73 1001 označit jako nenáročné s únosností Rdt=1,5 kPa. Jedná se o 1. 
geotechnickou kategorii, kdy lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti 
podloží. Pro hodnotu radonu byly získány informace z podkladových map, značících, že 
se jedná o nízkou hodnotu radonového indexu pod 20 kBq.m3. 
 
  

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém, 
 

Umístění stavby bylo navrženo dle regulativů v regulačním plánu. Vytyčení bude 
probíhat vzhledem ke dvěma směrovým bodům. Pozemek bude znovu zaměřen 
autorizovaným geodetem po získání územního rozhodnutí. 
Referenční výškový bod (0,000= 390.000 m n. m. Bvp) bude označen na stavbě chráněn proti zničení.  

 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory, 
 

Areál je tvořen 3 objekty s rozdílnými provozy. V případě prvního objektu se jedná o 
restauraci s ubytování, druhý objekt tvoří zastřešená jízdní hala s pistou 12.5 x 20m a 
třetí objekt skýtá boxy pro ustájení koní. Projekt pro provedení stavby týkající se 
penzionu s restaurací se zabývá částí restaurace, která je zásobována pokrmy z varny, 
sklady, úklidovou a technickou místností. V návaznosti na restauraci je ubytovací část, 
jež je zpřístupněna samostatnými vnitřními komunikace ze vstupní haly s recepcí. 
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k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  
 

Vzhledem k rozloze pozemku a staveniště bude vliv stavby na okolní pozemky a 
stavby minimální - ochrana okolí stavby během provádění stavby bude zajištěna 
ochranným oplocením výšky 1,6m. Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a 
prašnosti. Během stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků tak, aby 
nedocházelo k znečišťování komunikací. 

 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. 

 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 SB. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, 
zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 
Všichni pracovníci budou srozuměni s pravidly ochrany a bezpečnosti práce během 
stavebního procesu- ochranné pomůcky budou zajištěny stavební firmou. 
BOZP-vyhláška č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích. 

 

 

2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek 

m) zřícení stavby nebo její části, 
n) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
o) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
p) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 
Řešený objekty restaurace s ubytováními založen na železobetonových patkách a 

pásech. Objekt penzionu s restaurací a přiléhající jízdní hala jsou od sebe dilatačně 
odděleny, tudíž je umožněno bezproblémové sedání každé z budov. 

 
 

3.   Požární bezpečnost  

q) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
r) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
s) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
t) umožnění evakuace osob a zvířat, 
u) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
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Všechny nosné i nenosné konstrukce, včetně oken i dveří splňují požadavky normy ČSN 
73 08 51 na požární bezpečnost. 
Požární bezpečnost objektu je řešena v příloze Požárně bezpečnostní řešení. 
 
 

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

V řešené části budovy  
 
Budova restaurace s ubytování je vybavena hygienickým zázemím pro muže, ženy, 

muže imobilní, ženy imobilní. V části pro personál je úklidová místnost s výlevkou a hyg. 
zázemí pro personál. Stejně tak je každý pokoj v penzionové části vybaven koupelnou a 
pokoje pro imobilní jsou dispozičně uzpůsobeny pro pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu. 

Likvidace odpadních vod dešťových i splaškových bude zajištěna odvodem do 
kanalizace. Stavba má navrženou povlakovou hydroizolaci tak, aby zdraví obyvatel a 
kvalita stavebních konstrukcí nebylo ohroženo výskytem vlhkosti ve stavebních 
konstrukcích.  

Denní osvětlení všech obytných místnosti s ohledem na jejich účel je dostatečné. 
Umělé osvětlení místností je vyhovující. 
  
 

5.   Bezpečnost při užívání  

Stavba je navržena podle předpisů a norem (ČSN 743305) a je bezpečná pro daný účel 
a provoz. 
 

6.    Ochrana proti hluku 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730532. 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobků – Požadavky. Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace 
obaleny měkkou minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnění. 

 
 

7.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Jak samotný areál, tak i jednotlivé budovy jsou řešeny bezbariérově. Pohyb po 
dvoupodlažním objektu penzionu je zajištěn výtahem firmy OTIS, jedná se o typ GEN 2 
Comfort – tento je určen pro nízkopodlažní rezidenční a komerční budovy. Převýšení 
rozdílu 150 mm z exteriéru do objektu je překonáno pomocí rampy o adekvátním 
sklonu. Ustanovení dle vyhlášky 369/2001 jsou splněna. 
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8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 

apod. 

Vzhledem k nízkému radonovému indexu pozemku se nevyžadují speciální 
protiradonová opatření. Je navrženo provedení všech kontaktních konstrukcí v 2. 
kategorii těsnosti, tzn. podlahová konstrukce obsahuje více než jednu vrstvu celistvé 
povlakové hydroizolace s vodotěsně provedenými spoji a prostupy utěsněnými dle ČSN 
730601 Ochrana staveb proti radonu. Při provádění izolací je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti proti porušení izolací. Po provedení hrubé stavby před provedením podlah 
bude provedeno kontrolní měření pobytových prostorů. Na základě tohoto měření bude 
rozhodnuto o případných dalších úpravách. Spodní voda neobsahuje agresivní složky.  
Pozemek se nenachází v pásmu seismického nebezpečí. 
 

9. Ochrana obyvatelstva 
 

splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

 

Budou splněny základní požadavky. 

 

10. Inženýrské stavby  (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
Pozemek bude odvodněn dostatečným spádem, který je vytvořen samotným terénem, 
předpokládá se vsakování většiny dešťových vod na pozemku majitele. Vsakování 
splňuje požadavky vyhlášky 501/2006.  

 
b) zásobování vodou, 

Objekt bude připojen na stávající vodovodní řád, který se nachází na okraji zastavěné 
části obce pomocí přípojky a vodoměrem, které budou zřízeny na pozemku řešeného 
areálu. 

 
c) zásobování energiemi, 

Na pozemek bude vyvedena přípojka ke stávajícímu vedení nízkého napětí nacházejícího 
se na okraji zastavěné části obce. 

 
d) řešení dopravy, 

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu ze stávající silnice na okraji zastavěné 
části obce vybudováním zpevněného příjezdové komunikace pro vozidla. 

 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

V nezastavěné části pozemku mimo příjezdovou komunikaci, parkovací plochy a 
přístupových chodníků budou provedeny rekultivace ornicí, která bude stržena na části 
pozemku před zahájením výstavby. 
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Pozemek bude zatravněn a po obvodu budou vysázeny okrasné keře a stromy dle 
projektu ozelenění. 

 
f) elektronické komunikace 

Objekt bude připojen na internetovou síť. 
 
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 

vyskytují) 

V objektu řešené projektovou dokumentací se žádné výrobní a nevýrobní technologická 
zařízení nevyskytuje. 

Avšak v neřešené části – ve zbývajícím areálu se nachází zastřešená jízdní hala nabízející 
pistu o rozměrech 12.5 x 25 m, která může sloužit jak pro tréninkové tak pro závodní účely. 
Hala zároveň disponuje tribunou s kapacitou nad 100 diváků, skladem pro jízdní potřeby a 
hygienickým zázemím. V 2. np, které je situováno právě nad hyg. Zázemím a skladem je 
klubovna. Dalším samostatným objektem jsou koňské stáje, které disponují 17 stájovými 
boxy, izolací, hlídkou, skladem a místnostmi pro sedla, sedlání a mytí. 



 

 

ZÁVĚR 

 

 
Zpracovaná konstrukční studie a dokumentace pro provedení stavby restaurace s ubytováním, 

jež je součástí jízdního areálu v Lipůvce, je řešena jako komplexní budova se záměrem 

účelného a bezproblémového provozu. Architektonický výraz je řešen v návaznosti na využití 

a záměr celého areálu. Pro efektivní realizaci objektu byly využity materiály a postupy 

splňující veškeré požadavky jak na konstrukční tak estetické vyjádření.  
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Anotace práce Bakalářská práce byla zpracována jako projekt pro provedení stavby na základě ateliérové práce 

z 2. ročníku. Jízdárna Lipůvka je komplex tří objektů sestávajících z penzionu, jízdní haly a 

koňských stájí. Areál je situován v nezastaveném území na okrajové části Lipůvky v okrese 

Blansko. Celý objekt je řešen bezbariérově. Projektová dokumentace zahrnuje dvoupodlažní 

budovu penzionu s restaurací. 

Konstrukční systém sestává ze stavebního systému POROTHERM s kontaktním zateplovacím 

systémem firmy ISOVER. Střecha je tvořena lepenými vazníky se lehkou střešní plechovou 

krytinou firmy LINDAB. Založení objektu je řešeno převážně pomocí železobetonových pásů, 

místy pomocí železobetonových patek. Objekt je situován na ose sever-jih. Architektonický výraz 

navazuje na zemědělské využití. 

 

Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

The bachelor work was prepared as a project for construction based on the studio work from the 

2. year. Riding-hall Lipůvka is a complex of three buildings consisting of a pension with a 

restaurant, riding hall and stables. The complex is situated in the undeveloped area on the 

outskirts of Lipůvka in the district Blansko. The entire building is designed barrier free. The 

project documentation includes a two-storey building to pension with a restaurant. 

The structural system consists of a building system POROTHERM  with a contact insulating 

system from company ISOVER. The roof is composed of bonded trusses with lightweight metal 

roofing from company LINDAB. Establishment of the object is solved mainly by reinforced 



concrete strips, sometimes with reinforced concrete quiffs. The building is situated on the 

north-south axis. Architectural expression builds on agricultural use. 
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