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Popis prácel
Diplomov} projekt je stavba objektu SO 101 - Podnikate|ský irrkubátor je tvořen ze dvou Částí s

obdélníkovým půdorysern, jedné čtyřpedlažní a drr-lhé dvoupodlažnís třetírn ustupujícím podlaŽÍnn,

vzájemně propojených komunikačnívěží" Nosnou konstnukci objektu Woří Železobetono\Ý
monoilticky skelet s železobetonovyrni vnitřnírni a obvodov}mi sloupy. Obvodovti pláť doplní
vyzdívka z pórobetonorných ťvárrric tl" 250 mnr, Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny v místě
čťyřpodlažníčásti a komunikačníčásti monolitick}mi Železobetonoufmi stropy a v rnístě

dvoupodlažníčásti stropní konstnukci ťvoří předpjaté Železobďonové stropní panely tl. 330 mrn se
zmonolitňující zálivkorr tl, 70 mm. Konstrukci obvodového pláŠtě tvoří kontaktnízateplovaeí systém,
okenní stěnv a velkoplošné prosklené stěny na části komunikační věŽe. Oblekt je celkově zastřeŠen

Blochou jednopNášťovou střechou, lennovanou atikami. Spád střeŠních rovin Činí 2olo"

Diplornová práce Bc. Mar-ka Svitáka je zanněřena Ra zpracovánítechnologiekéhc prqektir objektu
podnikatelského inkubátoru, kteď je součástíareálu Teehnologiekého parku, kteni ieŽÍv
průrnyslové zóně města Holešov. Student vypraeoval pro objekt SO 01 - Podnikatelský inkr"rbátor

techniekou zprávu, stavebně technologickou studii, poloŽkouý rozpoČet pomocí programu
EulNdpower S, strojní sestavu hlavních stavebních strqŮ a řešenídopravních tr"as vybraných
stavebníeh strqů a materiálů na staveniště. V přílohové částijsou přiloženy potřeby rnateriálŮ,
bilance pracovníků pro rnistavbu, schémata posouzení věžového jeřábu, auto;eřábr: a autoČerpad|a.
výkres zařízení staveniště, rczdělený na fázi p1,o vrchní a fázi pro spcdní stavbu, nasazení strojŮ a

schéma postupu vft,ání pilot.
Technologické předpisy jsou zpracovány pro vrtané pilofu a vodorovné kBnstnukce nad 1.ltjP"

Kontrolní a zkušební plány jsou předloženy také pro vrtané piloťy a vodorovné konstrukce nad
l.Np" Dále je zde posouzen vliv vllstavby na bezpečnost a oehranu zdraví při práci a zpracován
plán BOZF, ktery zohledňuje nrožná rizika plynoucíz Činností při realizaci a urČuje zásady pno

pohyb osob na staveništi. Foclrobně a vlíborné kvalitě je zpraeován výkres bednění prŮvlakŮ a

stropní desky stropu nad 1.NF.



|,lodnocení práce studenta:

.(u
E
L

_O

L
-o11
:E

E
6 _oón

u,T

{}
-c>r
(u
z.

1. uroveň znracování řešeného tématu I X ! I
2. Přístun aL.ltora nři znracování nráce x I l I
3, wužitíodborné literatury a práce s rrí ix al n I
4, Formální. qnaflcká a iazvkcvá úprava práce X I l I
5. §rrlnění požadavki3 zadání práce X I l l

celkové hodnoceni a závěr:

Stucjent Bc. Marek Svlták touto prací prokázal, že je samostatně a viborně schopen řeŠit

pnoblernati kr-i zpracováva né technologie.

Diplornovou práci zpracovával student samostatně, používal dostupné podklady vlirobcŮ, vyuŽíval

Bříslušné í]ormy i platnou legislativu. Předložená práce sv|*m rozsahem a zpŮsobem zpracaváni

vybarné splňuje požadavky uvedené v zadánídiplomové práee.

z hledlska techniekého a ekonomického posouzení Bc" Marek Sviták vypracoval podrobný

položkový rozpočet stavby, stanovil časoiný p|án nasazení strolŮ a přiloŽil komp|etní Iímitku

potřebnýeh materiálů. Jako doplnění zadání řešll podrobně schémata bedněnístropu nad 1.NlP

ve vynikajíeí kvaiitě.

Fo formální i grafické stránce tre práce zpracována velmi přehledně, precizně a podrobně.
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Datum: 25. ledna 20lE Podpis vedoucího práce..................,.,..:,/..


