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Student Lut<áš Hubáček r,ypracoval bakalářskou práci na téma:

§tavebně technologická studie etapy mantáňeželezobetonové nosnó konstrukce haly.
Popis stavby: Řešený objekt je razdělený na jednopo dlažni halový prostor a

dvoupodlažní přístavek s administrativou. Hala má půdorysný rozměr 21,56 mx 48,72 m,

přístavek potom 11,61 m x 49,2a m. Sloupy jsou ve spodní části vetknuty do kalichových
patek, délka vetknutičini 850 mm. Halová část objektu je zastřešena plnostěnnými sedlovými

vazniky 0 rozponu 2I,5 m, které jsou osazeny na hlar,y sloupů. Yazniky maji píiěný pŇíez
tyaru "I" o proměnné výšce, v místě uložení je to 1250 mm a ve vroholu pak 1500 mm. Na
horní přírubě vazníků jsou osazeny jednotlivévaznice o průřezu 200x500 mm v modulu 6 m.

Administrativní část tvoří dvoupadlažní skelet. Stropy obou nadzemních podlaží jsou tvořeny

tyčornými pnivlaky a na nich položenými stropními panely typu Spiroll. Průvlaky jsou tvaru

obráceného T o rozměrech 500x500 mm. Na těchto pďrvlacích spočívají předpjaté

železobetonové panely Spiroll o jednotné šířce 1200 mm a tloušťce 200 mm v prvním

nadzemnim podlaži, a I50 mm v druhém nadzemním padlaži. Panely jsou vyrobeny ve dvou

délkách 5500 mm a 4950 mm. Stropní panely jsou v obou padlažich zmonolitněny

železobetonovou deskou tloušťky 50 mm vyáuženou síti s 611501150 mm, Yšeehny

prefabrikované prvky jsou r,yrobeny zbetonu tíidy C35l45 a stropní předpjaté pane|y z

betonu třídy C50/60.

Obsahem bakalářskó práce Lukáše Hubáčka bylo vl,pracování technickó zpriny
řešeného objektu se zaměřením na vybranou technologickou ďapu, situace stavby (stavební,

nikoliv technologická) se širšími vtahy dopravních tras,výkazttýmér pro zadanau

technologickou etapu - je součástí položkovóho rozpočtu, technologického předpisu pro

montáĚ prefabrikovaného železabďonovóho skeletu, řešení organizace výstavby pro zadanou

technologickou etapu včetně rlikresu ZS a technické zprávy pro ZS, časového plárur pro

technologickou etapu, bilancí zďra}ů, návrhu strojní sestavy pro technologickou etapu,

kvalitativních požadavku ajejich zajlšténí a bezpečnosti práce řešené technologioké etapy.

Jako jiné zadáni student vypracoval položkol} rozpočďpro marrtiů prefabrikovaného

železobetonového skeletu, řešení trasy pro nadměrnou a nadrozměrnou dopravu, umistění

strojů při montiňi prvku prefabrikovaného skeletu avyskládáni lažné plochy valnílců

prefabrikáty.

Všechny přílohy jsou zpracovány velmi pěkně, přehledně a v logických souvislostech.

Práce Lukáše }J:ubáóka obsahuje všechny požadavané náležitosti a splňuje veškeró požadavky

zadáni. Lukáš l{ubáček zpracovával bakalářskou práci samostatně a touto pracíprakáza|, že
je výbarně schopen aplikovat vlastní poznatky v konkretní samostatné práci,
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