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Bc. Martin Schauer vypracoval diplomovou práci na téma: Stavebně technologický
projekt bytovóho doniu Meandr v Brně.

Popis stavby: Iedná se o terasovitou stavbu s dvěma podzemnímt atíemi nadzemnimi
podlažími, která je urnístěna nasvažitém pozemku, Nosná konstrukce objektu je navržena
jako monolitickáželezobetonová,kterátvoří nosné obvodové stěny a vnithrí nosné sloupy a

stropní desky. Za\aženi nosných stěn a sloupů je vzhledem ke konstrukčnímu systému v části
podzemních garáži dilatačních celku A, B, C provedeno na základavé desce s rozšiřením
pod sloupy. Dilatační celek D je zalažen na základavých pasech roštového charakteru.
Fasáda objektu bude provedenajako sendvičové zdivo zateplené kontaktním zataplovacim
systémem tloušťky 150 mm. Střecha bude provedena jako plochá jednoplášťová vegetační s
dřevěnými terasami, ostatní části rovné střechy budou opatřeny vr§tvou kačírku.

Obsahem diplomové práce Bc. Martina Schallera bylo zpracování těchto příloh:
Technická zpriwa ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních
technologických etap stavebního objektu S0-0i, koordinační situace stavby se širšimi vztahy
dopravních tras, časový a finanční plán stavby - objektový, projekt zaíizeni staveniště *

qýkresová dokumentace, časový plán zaŤizení staveniště, technická zpráva, ekonomické
vyhodnocení nákladů naZS, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismŮ, časový plán
hiavního stavebního objektu * technologický normál, časový harmonogram, p!án zajlštěni
materiáloých zdrojů pfo etapu č. 1I objektu S0-01" technologický předpis pro provádění
betonoých monolitických konstrukcí objektu S0-01, kontrolní a zkušební plán kvality pro
provádění betonových monolitických konstrukci objektu S0-01" rizika a řešení opatření pro
provádění betonových monolitických konstrukcí obj ektu S0-0 ] .

Jako jiné zaď6ru Bc. Marlin Schauer zpracoval dopravni dostupnost vybraných materiálŮ,
rozpočet všech stavebních objektů a bilanci počtu pracovníků na staveništi.
Zpracovaná diplomová ptáceje na vysoké odborné úrovni, je podrobná, přehledná, zahrnďje
všechny důležité podklady pro píovozní praxi a následnou realizaei díla.

Bc. Martin Schauer práci zpracovával samostatně, včetaě propracování všech
technologických postupů do dílčích podrobností,

Práce obsahuje všechny potřebnó náležitosti a nadstandardně splňuje veškeré
pažadavky zadáni včetně části,kteftbyly zpracavány nad rámec zadáni. Obsahuje samostatná
řešení, která jsou podrobně zpractvána. Bc. Martin Schauer touta pracíprokiua|, že je
schopen výborně aplikovat vlastní poznatky v ptavozní praxi. Práci navrhuji k ocenění za
rozsah a kvalitu zpracováni.
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