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Název práce: Administrativní objekt se skladovací halou – příprava 

k provedení nosných konstrukcí 

Autor práce: David César 

Vedoucí práce: Ing. Boris Biely 

Popis práce: 

Náplní výše uvedeného zadání bylo vypracovat stavebně technologickou přípravu na technologickou etapu 

pro provedení nosných konstrukcí z pohledu zhotovitele ve fázích předvýrobní a částečně i výrobní přípravy.  

Stavba se nachází na pozemku v obci Troubsko, u pozemní komunikace II. třídy č. 602 (ulice Jihlavská), terén 

je mírně svažitý, na jižní straně od pozemku se nachází dálnice D1, jejíž ochranná pásma zasahují na 

pozemek, komunikace II. třídy č. 602 se nachází na severozápadní straně. Ze všech ostatních světových 

stran jsou nezastavěné pozemky, které jsou využívány pro hospodářskou činnost.  

Objekt se skládá ze dvou vzájemně propojených staveb - administrativní budovy a skladovací haly. 

Administrativní budova má 3 nadzemní podlaží, je založena na železobetonových základových pásech, svislé 

nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvarovek Porotherm a stropy z předpjatých stropních panelů 

Spiroll. Zastřešení budovy je provedeno plochou střechou s atikou. Budova bude zateplena kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS. Skladovací hala je založena na železobetonových patkách, nosná konstrukce 

haly je tvořena ocelovými sloupy I 500 a ocelovými příhradovými vazníky o rozpětí 31,5 m. Obvodový plášť 

tvoří fasádní sendvičové panely Kingspan. Zastřešení je provedeno z trapézových plechů. 

 

V rámci práce student zpracoval návrh staveniště včetně jeho zařízení a potřeby staveništních energií, dále 

řešil širší dopravní vztahy s uvedením tzv. bodů zájmů pro dovoz rozhodujících materiálů (ocelové prvky a 

vazníky, předpjaté stropní panely, keramické tvárnice Porotherm. V knižní vazbě je poté řešen 

technologický předpis pro montáž nosných ocelových prvků haly, návrh strojní sestavy pro zpracovávanou 

technologickou etapu, kontrolní a zkušební plán pro montáž ocelové konstrukce, environmentální a 

bezpečností aspekty pro zadanou část akce. 

V části výkresových a výpočtových příloh bylo zpracováno zařízení staveniště, tabulkový kontrolní a 

zkušební plán pro montáž ocelové konstrukce, položkový rozpočet s výkazem výměr pro zadanou 

technologickou etapu zpracovaný pomocí software Build Power S včetně navazujících limitek zdrojů, časový 

harmonogram pro provedení nosných konstrukcí zpracovaný pomocí software Contec včetně histogramu 

nasazení pracovníků. 
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Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Student se mnou pravidelně konzultoval všechny části své práce. Byl přístupný diskuzím se mnou o 

možných alternativách řešení, kdy jsme byli schopni nalézt to lepší řešení. Celkově lze konstatovat, že práce 

je zpracovaná přehledně a pečlivě, jak po obsahové, tak i po formální stránce. Úkoly, které jsem na úvod 

studentovi vytýčil, splnil. Po počátečních váhavých a trochu nejistých krocích studenta při zpracování práce, 

mne v závěru přesvědčil, že dovede pracovat samostatně a ve většině případů také můžu hodnotit, že 

správně. Je však potřeba se nadále zlepšovat v aktivním vyhledávání dostupných zdrojů a více prosazovat 

svá zvolená řešení, i když je možné nalézt více jejich alternativ. 

Student prokázal, že je schopen samostatně zvládat dílčí stavebně technické úkoly, které mu budou 

v budoucnu vytyčeny. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

 

Datum:  4. června 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


