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Projekt rozpracovává detailněji studii ze zimního semestru a od konceptu se neodchyluje. 
 
Jasnost a uspořádání 
Informace jsou jasné a čitelné, zpráva i výkresová část jsou správně členěny a logicky řazeny podle 
probíhajících prací. 
 
Grafická úroveň: 
Výkresy jsou zpracovány přehledně, čitelně, vždy opatřeny správnou rozpiskou a správným měřítkem.  
Pozor na příliš jemné a světlé linie, nejsou v tištěné verzi dobře vidět (například v koordinační situaci 
odstraňované prvky). 
Doporučuji příště myslet i na šetření papíru a účelně sdružovat například osazovací plány záhonů 
k sobě a jednotlivé části dokumentace dělit jen jedením listen, kde by byl rovnou i obsah. 
 
Technická zpráva.  
Text je velmi svědomitě členěn na části požadované Vyhláškou o dokumentaci.  
 
Technologie  
Navrhované materiály i jejich charakteristiky jsou dobře popsány i zakresleny.  
 
Práce s terénem. 
Celý areál je více méně rovinný a projekt tyto poměry nemění. 
 
Statika 
Všechny konstrukce jsou v projektu době a přehledně zakresleny a popsány. Terasa je velmi poctivě 
založena na patky do nezámrzné hloubky, ale je to řešení poměrně nákladné, když se jedná o pouhý 
vertikální prvek ležící přímo na stávajícím terénu. Nebylo by tedy rozumnější zvolit levnější 
konstrukční řešení? Nebo neměla by takto založená terasa nést například pergolu? 
 
Inženýrské sítě.  
Projet respektuje ochranná pásma inženýrských sítí. A jsou navržena nová vedení pro svod a 
distribuci dešťové vody, nové kabely pro osvětlení a také nové vodovodní vedení. 
 
Vodní režim 
Návrh výrazně změnil poměr zpevněných ploch ve prospěch ploch vegetačních. Pro celý dvůr jsou 
navrženy nové akumulační nádrže pro vodu ze střech. Voda je následně vedena k ventilům, tak aby se 
mohla použít k nově vysazované zeleni a pro trávníky.  
 
Přístupnost – bezbariérovost 
Celý prostor je více méně rovinný a plochy jsou přístupné. Snad až na terasu, která tvoří oproti terénu 
schod, ale to by šlo bez problémů vyřešit vloženým nájezdem. 
 



Vegetace 
Správně je uvedena ochrana dřevin na stavbě, dobře jsou zakresleny koruny stávajících stromů i 
navržena jejich pěstební opatření. Novými stromy jsou třešně ptačí 6 ks a je škoda, že nebyly 
navrženy také nějaké ovocné stromy, když dvůr bude mít i komunitní záhony a bude přístupný pouze 
rezidentům. 
 
Celkově je práce velmi pečlivá a detailní. Projektu v podstatě není co vytnout a je škoda, že mi 
nepřísluší hodnotit také koncepci, protože je velmi zdařilá a myslím, že by vnitrobloku pomohla ke 
komunitnímu životu 
 
Práci mohu plně doporučit k obhajobě a hodnotím ji písmenem A - výborně. 
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