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Bc. Roman Zeman vypracoval diplomovou práci nat.éma,. ouStavetrně teehnologic§
projekt výrobní haly v Polničce

Popis stavby. Novostavbavýrobni haly a administrativní budovy je situována při
severovýchodním okraji abce Polnička v okrese Zďár naď Sázavou. Hala je zalažena na

vrtaných pilotách s 600 mrn, délek 3 až 4 m ukončených základovými patkami s kalichem,
nosncu konstrukci tvoří montovaný preťabrikovaný železobetonový skelet o třech 1odích s
rozpětím krajních lodí i5m arozpétirn střední l*di 12 m, stropní konstrr"rkce část*čnó
vestavby 2NP jsou z předpjatých panelů Spiroll. Zbylá část slorrpů vynáší přínro střešní
vazniky, štítové vazniky a ztužidla, konstrukce pláště střechy je tvořena trapézoými plechy"
které |s<lu kotveny na stře§ní vazníky, střecha je jednoplášťová plochá se sklonem 5 Ya s

klasickým pořadím vrstev, Administrativní budova je dvoupodlažní, obvodové stěny jsou z
cihelných bloků a rmitřni nasné kce jsou z monoliticlqch železcbetonov}ch sloupŮ, stropy jsou
monolitické žeL*zabatgnové desky. Nosnou svisicu i vodorowou konstrukci třetího nadzemního
podlaží admin.budovy tvoří montovaná prutová ocelová konstrukce, osazená naželezabatonové
monolitické parapetní stěny, nosná konstrukce střechy diuhého podlažije tvořena stropní
konstrukcí tchoto p*dlaží" tedy monolitickou ŽB stropní deskou, nosnou konstrukci střešního
pláště třetího podlaží tvoří trapézové plechy s nadbetonávkou z betonové mazaniny s KARI-sítí.
Střešní konstrukce druhého nadzemního podlaži je navrženajako jednopiášťová s klasickým
pořadím vr§tev pro zelenou střechu. Konstrukce terasy je tvořena roštem z dřevěných latl na
rektifikačních terčích s nášlapnou lŤstvou z desek Bankarai.

Obsahem diplomové práce Bc. RomanaZemana bylo zpracování těchto přiloh: technická
zprávu ke stavebně technologickómu projektu, situace stavby se širšími vztaý vybraných
dopravních tras, časový a finanční plán stavby, sttldie realizace hlavních technologických etap

hrubé stavby, projekt z-aŤizeni staveniště, návrh hlavních stavebních strojŮ a mechanismŮ,
časový plán stavebních objektů - technolryicky norrnál a časový harmonogranr hrubé stavby,
plán zajištěni vybraných materiálovych zdrojú, technologický předpis pro vrtané piloty,
technologický pr"edpis prc železobetofiOvůu nTonolitickou stropní desku, kontrolní a zk-ušebni
plán kvaúty pró vrtanó piloty, kontrolní a zkušební plán kvality pro monolitiekcru ŽB stropní
desku, jako jiné zadáni vypracoval Bc. Roman Zeman - náležitosti nadměrné a nadrozměrné
přepravy vrtné souprar,ry, bezpečno§t a ochrana zdrwt pťi práci vybraných prccesŮ výstavby a
polr:žkový rozpočet hrubé stavby. Výkresové přílohy obsahují dále.ještě tyto přílohy: B,1
situace stavby s dopravnim značením, B.5 

" 
8.6 a B.7 posouzaní zdánlivě kritických břemen

manipuiátoru" kritickýclr břemen autojeřábu a nejvzdálenějších bodů betonáže. Přilohy jsou
dopiněny o přehledné schéma provádění pilot v přiloze č.B.10, přílohu č,B.11 a 12 se

schématy beclnění stropní kce Z.np v objektu adrninistrativy - prei stojky, nosníky a desky,
Bc. Roman Zeman zpracov al diplomovou práci velmi podrobně, přehledně včetně

schematických řešení technologickych atap stavby, práce zahrnuje všechny dŮležité podklady
pro pťovozni praxi a následnou teaIizaci dílla.

Práce splňuje veškeré požadavky zadáni včetně částí, které byly zpracovány nad rámec
zadáni. Obsahuje samostatná řešení, která jsou velmi podrobně a pečlivě zpracováta.

Bc. Roman Zemantouto praci ptakazal, že je výborně schapen aplikovat vlastni poznatky
v provozru pfaH.
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