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Název práce: Skladová hala ACO Přibyslav – hrubá vrchní stavba 

Autor práce: Filip Marčík 

Vedoucí práce: Ing. Boris Biely 

Popis práce: 

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

hrubé vrchní stavby z pohledu zhotovitele, ve fázích předvýrobní a částečně i výrobní přípravy.  

Stavba se nachází v katastrálním území Přibyslav na parcelách č. 1820; 694/7; 694/14; 701/1; 694/5; 694/4; 

694/3; 539; 701/2. Jedná se o novostavbu skladové haly, která bude navazovat na plochu stávajícího areálu 

investora a tímto dojde k jeho rozšíření. Jedná se o novostavbu obdélníkového půdorysu, o rozměrech 

108,85 m x 36,85 m, a výšce nad terénem cca 14,5 m. Architektura stavby odráží její účel, kdy se jedná o 

skladovou halu ve výrobním závodu. Konstrukční systém objektu je řešen jako železobetonový 

prefabrikovaný skelet tvořený sloupy, vazníky, průvlaky, ztužidly, prahy a železobetonovým 

prefabrikovaným schodištěm a schodišťovými stěnami. Opláštění je tvořeno ze sendvičových panelů s 

jádrem z minerální vlny o celkové tloušťce 200 mm. Část zázemí pro zaměstnance je vyzděna systémem 

Ytong. Objekt bude mít plochou střechu. Nosnou konstrukci střechy tvoří trapézový plech uložený na 

železobetonových vaznících. Skladba střechy je tvořena parozábranou, kombinovanou tepelnou izolací a 

hydroizolací z měkčeného PVC. Jako podlaha haly je navržena železobetonová deska na štěrkovém 

zhutněném násypu. Hydroizolace a protiradonová ochrana bude řešena pomocí svařované HDPE folie 

tloušťky 0,6 mm. Povrchová úprava železobetonové desky bude tvořena minerálním vsypem. Po obvodu 

podlahy bude zřízena okrajová tepelná izolace z XPS. Denní osvětlení v hale je zabezpečeno především 

pomocí střešních obloukových světlíků z polykarbonátu. Dále je navrženo 5 sekčních vrat s integrovanými 

dveřmi. Administrativní část vestavby a šatny jsou prosvětleny pásovými hliníkovými okny. Při východní 

fasádě bude zřízeno přestřešení skladové plochy. Toto bude tvořeno betonovou nosnou konstrukcí 

vynesenou třemi sloupy. Půdorysný rozměr této konstrukce činí 16,95 * 36,85 m. 

V rámci své práce student zpracoval širší dopravní vztahy s uvedením tzv. bodů zájmů pro dovoz 

rozhodujících materiálů (prefabrikovaný skelet, zdící materiál, ocelová výztuž, lešení), odvoz stavebního 

odpadu, přeprava autojeřábů. V dalších kapitolách student vypracoval soupis prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr pro zadanou technologickou etapu, technologický předpis pro montovaný železobetonový 

skelet, návrh staveniště včetně jeho zařízení a potřeby staveništních energií. V tzv. knižní části je řešen 

časový plán pro hrubou vrchní stavbu, sestava strojního zařízení nutného pro provedení hrubé vrchní 

stavby, kontrolní a zkušební plán pro montáž železobetonového skeletu, bezpečností aspekty pro zadanou 

část akce s tabulkou stanovení rizik při práci a jejich eliminaci. Samostatnou a zajímavou kapitolou v této 

části je i časové a finanční porovnání stavby prefabrikovaného skeletu dvěma rozdílnými strojními 

sestavami, resp. způsoby, a to pomocí přechodných staveništních skládek s uvolněním návozové dopravy a 

montáže přímo z dopravních návěsů.  

V části přílohové, tedy ve výkresech a výpočtových tabulkách student zpracoval dopravní vztahy v okolí 

staveniště včetně přechodného dopravního značení, položkový rozpočet s výkazem výměr pro zadanou 

technologickou etapu zpracovaný pomocí software Build Power S, dále zařízení staveniště pro hrubou 
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vrchní stavbu, časový plán pro provedení hrubé vrchní stavby zpracovaný pomocí software Contec, včetně 

histogramu nasazení pracovníků, finančního toku a technologického normálu. V dalších přílohových částech 

jsou zpracovány průkazy únosnosti zvedacího mechanizmu, tabulkové porovnání strojních sestav při 

montáži skeletu, a kontrolní a zkušební plán. 

 

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: 

Filip Marčík se mnou pravidelně konzultoval všechny části své práce v době koronavirové krize dlouhými a 

obsáhlými telefonickými hovory. 

Byl přístupný diskuzím o možných alternativách řešení, kdy jsme byli společně schopni nalézt to lepší a 

racionálnější 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 zhruba od poloviny 

semestru 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. 

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

v budoucnu vytyčeny. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

 

Datum:  9. června 2021  Podpis vedoucího práce………………………………… 


