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Tématem závěrečné práce byl návrh novostavby jezdeckého areálu. Navrhovaný objekt má 

půdorysný tvar „U". Střední část je navrženajako dvojpodlažní nepodsklepená. Její 

konstrukční řešení je převážně ze skeletové železobetonové konstrukce s monolitickou 

stropní konstrukcí a střešními vazníky. Krajní části navrhovaného objektu jsou 

jednopodlažní se zděnou stěnovou konstrukcí a se střešní konstrukcí tvořenou vazníky. 

Stěnové konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm. Celý objekt je zastřešen 

šikmou sedlovou střechou. 

Navržené dispoziční řešení je funkční a účelné pro daný typ využití. Studentka dobře využila 

zastavěnou plochu objektu a jednotlivé funkční části na sebe vhodně navazují. 

Navržené konstrukční řešení je pro navrhovaný objekt realizovatelné po doplnění případně 

úpravě níže specifikovaných nejasností a nepřesností. 

Grafická úprava práce je až na drobnosti v souladu s platnými ČSN. Předložená 
dokumentace je přehledná. 

Předložená projektová dokumentace vykazuje následující drobné chyby a nejasnosti: 

1) Koordinační situace - V navrženém řešení chybí návrh spádování a odvodnění 

zpevněných ploch. V návrhu parkovacích míst chybí parkování pro osoby tělesně 

postižené. 

2) Půdorys I .NP - v některých případech chybí prokótování dilatačních spár v ploše 

podlah. Proč nejsou u dveří do exteriéru otevíraných směrem ven navrženy v některých 

případech přístřešky? 

3) Půdorys I .NP - část E - v místnosti č. 156 - Bar - není jasný způsob využití dřezu 

v rohu barové sestavy. 

4) Konstrukce střechy - Z výkresů není patrný způsob kotvení vazníků do podpor. 

5) Detail č. 5 - Jakým způsobem je navrženo kotvení parotčsné fólie na svislé keramické 

zdivo? 



Uvedené připomínky jsou pouze formálního charakteru a vzhledem k velkému rozsahu 
práce se dají označit za minimální. 
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