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

hrubé vrchní stavby z pohledu zhotovitele ve fázích předvýrobnía ČásteČně i výrobní příPravY.

Jedná se o stavbu, která je obdélníkového tvaru o rozměrech 38,25 m x 15,5 m. VýŠka objektu je 8 metrŮ od

okolního terénu, opláštění je řešeno pomocí kombinací barev panelů kingspan, konkrétně světle a tmavě

šedou a zelenou. opláštění obsahuje i sekční vrata pro nakládání a vykládání materiálu z halových prostor.

objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený železobetonový skelet. Objekt je zaloŽen na Že|ezobetonorných

dvoustupňouých patkách, patky jsou tvořeny pomocí kalichové objímky, která je následně zmonolitněna. Do

patek jsou osazeny sloupy o rozměru 4OO!4OO mm. Na tyto se následně osazují prahY, PrŮvlakY, ztuŽidla,

štítové nosníky a vazníky. Zastřešeníje řešeno střešní konstrukcí Kingspan, která je nesena PomocívazníkŮ,

Hala má jedno hlavní výrobní podlaží, část objektu obsahuje mezipatro, kde jsou umístěny kanceláře,

Kanceláře jsou protipožárně odděleny od výrobních prostor. Stropní konstrukce jsou řeŠeny pomocí PanelŮ

Spiroll. Vertikální pohyb je řešen pomocí schodiště, které je pravotoČivé s mezipodestou z Prefabrikovaného

železobetonu a bude následně osazeno na průvlaky a schodišťovou stěnu.

práce je zpracována v souladu s přísnými požadavky směrnic rektora Školy a děkana fakultY na věcnou a

formáLní úpravu všrp. práce je rozdělena do dvou částí, z nichž prvnítvořítzv. ,,kniŽní vazba", ve které jsou

veškeré textové a popisové části, druhou část tvoří přílohy, které jsou výpoČtového Či výkresového

charakteru.

V rámci textové části student zpracoval návrh zařízení staveniště s výpoČtem PotřebY staveniŠtních energií a

návrhem staveništních kontejnerů. Dalšími kapitolami této textové práce jsou ŠirŠÍ dopravní vztahy

s vyznačením zájmových bodů a jejich zhodnocením pro nadrozměrnou dopravu prefabrikovaných

konstrukcí, techno|ogický předpis pro montáž železobetonového prefabrikovaného skeletu, dále je zde

řešen návrh strojní sestavy nutné k použití pro zadanou technologickou etapu. Na tYto kaPitolY navazují

části, které řeší bezpečnostní aspekty při výstavbě, environmentální poŽadavky dané technologické etaPY,

související kontrolní a zkušební plán. Závěrečná kapitola řeší porovnání dvou alternativních Provedení

výstavby a to formou prefabrikovaného skeletu s opláŠtěním Kingspan a zděné konstrukce s omítkami a

fasádním nátěrem,

V přílohové části, tedy ve výkresových a výpočtových dokumentech byly zpracovány tyto Části: situace

zařízení staveniště pro etapu montáže železobetonových prefabrikovaných konstrukcí a montáŽe opláŠtění

Kingspan, dáIe jsou zde zpracovány části, které řeší schémata rozloŽení prefabrikovaných konstrukcí na

dopravních prostředcích, položkový rozpočet s rnýkazem výměr pro hrubou vrchní stavbu zpracovaný

software Build Power, jakož i limitky materiálů a profesÍ, Časový harmonogram pro hrubou vrchní stavbu
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zpracovaný software Contec

harmonogram.

a navazující histogram pracovníků zpracovaný stejným software jako časový

celkové hodnocen í a závér:

Student Hirsch se mnou pravidelně konzultoval všechny části své práce. Při zpracování své Práce bYl aktivní

a snažil se vyhledávat, pro něj nová řešení. Svým způsobem představování plnění dílČÍch cílŮ Práce, mne

přesvědčil, že postupy má promyšlené a zhodnocené a pouze v několika málo PříPadech bYlo nutné jeho

představy korigovat a dát jim reálnější podobu.

Celkově lze konstatovat, že práce je zpracovaná přehledně a splnila zadánÍ, jak Po obsahové, tak i Po

formální stránce. úkoly, které jsem na úvod studentovi vytýČil, ve své práci splnil.

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

vytyčeny.

Klasifikačnístupeň podle ECTS: B l 1,5

Datum: 4, června 2018 Podpis vedoucího práce.
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