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Diplomová práce s názvem ,,Rekreačni jezdecké středisko" řeší projektovou

dokumentaci pro realizaci novostavby se čtyřmi samostatnými objekty. Jedná se o

objekt stqi a jejich zázemí, jezdeckou hall, apartmány pro návštěvníky a sezonní

zaměstnance a rodinný dům pro majitele rekreačního střediska. V diplomové prácí

studentka řeší objekt stájí a jezdecké haly v rozsahu potřebném pro provedení stavby'

zbývající dva objekty jsou pouze ve formě studie.

Jako konstrukční systém je u objektu stájí navržena dřevěná sloupková konstrukce

systému ,,Two by Four", u jezdecké haly o rozměrech 40 x 20 m byly použity

plnostěnné vaníky z lepeného lamelového dřeva. Jako materiál byly pro nosnou

sloupkovou konstrukci použity KVH hranoly profilu 140 x 60 mm, osová vzdálenost

sloupků v konstrukci stěn je 625 mm, výztuŽné opláštění tvoří sádrovláknité desky.

Nosná konstrukce stropu objektu stájí je rovněŽ dřevěná' s nosnými trámy a

sádrokartonovým podhledem.

objekt jezdecké haly je založen na patkách z prostého betonu, objekt stájí je

založen na zákLadoých pasech. Nosnou konstrukci střechy u objektu stájí tvoří

dřevěné příhradové vazníky.

Požadavky zadéní práce byly splněnY, Po odborné stránce je práce na odpovídajici

úrovni. Celkově je práce zpracována přehledně, doloŽeny jsou předepsané náležitosti.

Celkovou úroveň sniŽují pouze některé drobné nedostatky ve způsobu zakreslování

konstrukcí. Zvolená metodika řešení odpovídá daným požadavkům. Řešitelka

prokázala samostatný přístup k řešení úkolu, při řešení práce vylŽila odborné znalosti

získané studiem a pracovala s odbornou literaturou.

Pro obhajobu diplomové práce doporučuji následující ďotazy:

o Zdťlvodněte návrh dřevěné stropní konstrukce nad objektem stájí

vkombinaci se zatřesením dřevěnými příhradovymi vazníky (vizÍez C- C')
a skladbu navrženého stropu.

o Popište způsob konstrukční ochrany dřeva v místě kotvení lepených vaznika
jezdecké haly k základové konstrukci.

o Popište jak je zajištěnaprostorová tuhost objektu stájí.
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