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Student David Vybiral zpracoval bakal6iskou pr6ci na tdma ,,Veiejn6 sportovi5td pro

ledni sporty Jihlava - hrub6 vrchni stavba".

Nriplni zaddni bylo vypracovat stavebnd technologickou piipravu na vySe uvedenou
technologickou etapu z pohledu zhotovitele ve finich piedvyrobni a vlfrobni piipravy.

Jedn6 se o stavbu hokejovd haly na ulici Tolst6ho a Tyr5ova v centru Jihlavy. Stavba
obsahuje dva objekty - halu s ledovou plochou SO 01 a objekt SO 02, ktery obsahuje
informadni centrum, prodejnu suvenyrfi, piedprodej listkri na hokejove ziryasy a na veiejnd
brusleni v tr6ninkov6 hale, Satnu pro bruslaie a fitness centrum ve druh6m nadzemnim podlaLi

stavby. Objekt SO 01 je novostavbou, kde budou vyuLity pouze bouracf prilce mal6ho
rozsahu, protoZe na ploSe se v soudasnosti nachdzi venkovni ledov6 kluzi5t6. Objekt SO 02 je

ie5en jako rekonstrukce st6vajfcf budovy. N6dvoif mezi objektem SO01 a SO02 bude
zastieSend piihradovou prosklenou konstrukci z oceli kruhovdho prriiezu. Bakal6iskri pr6ce se
zabyvit pouze objektem SO 01. Objekt SO 01 je tvoien znadzemni d6sti s ledovou plochou a
galeriemi pro div6ky. Nosn6 konstrukce 1. NP je iesena jako prefabrikovan6 skeletovd
konstrukce, obvodov6 konstrukce v 1. NP a 2. NP jsou vyzd6ny zliaporbetonovfch tv6rnic.
Zdivo bude pohledovE spilrovand a opatien6 transparentnim niitdrem proti spra5ov6ni.

Student vypracoval svoji bakal6iskou pr6ci v souladu se smErnicemi rektora Skoly a
dEkana fakulty a rozddlil ji do dvou d6sti. Prvni d6st tvoif textov6 soubory, kde jsou v rivodu
umistdnd povinnd piedepsan6 dokumenty, v dal5ich kapitolich student piedstavuje zftkladni
informace o stavbd, jeji umfstdni, technickd ukazatele, objemove ukazatele, napojeni na
technickou a dopravni infrastrukturu. Tyto d6sti jsou piev6ZnE pievzaty z projektovd

dokumentace, kter6 byla pisemnfm souhlasem poskytnuta projektantem akce k podkladovym

rideltim pro vytvoieni dodavatelsk6 piipravy. V dal5ich d6stech je jiL vlastni a samostatnd
tvorba studenta, ve kter6 ie5i SirSi dopravni vztahy - dopravu Lelezobetonovfch prefabrik6tri,

ocelovych prvkri z vyroben na staveni5td. Tato d6st je zpracovdna pedlivE a je detailn6
promy5len6 a logick6. Dal5i rozsfihl| kapitola se zabyvit technologickfm piedpisem pro

mont61 prefabrikovanych Lelezobetonovych konstrukci v 1. NP. Je zde detailnf rozpis v5ech
patiidnl;ich n6leZitosti, kter6 by mdl technologick;f piedpis obsahovat pro i5dnou
dodavatelskou piipravu. N6vrh zaiizeni staveni5td je dal5f kapitolou t6to textovd dilsti, ve
kterd je ie5eno zaiizenijako celek, d61e potiebnd mnoZstvi a dimenze staveni5tnich piipojek

energii, osvdtleni dopravni zna(,eni uvniti staveniStE a v jeho blizkosti. DalSimi kapitolami,
kter6 jsou vcelku dobie a dostatednd ie5eny je strojni sestava rozhodujicich zaiizeni pro

technologickou etapu a rovndZ ochrann6 pomtcky pro pracovniky t6to akce. DrileLitymi
kapitolami, resp. odkazy na piilohov6 d6sti tvoii poloZkovf rozpodet, dasovy plin a pot6 i
kontrolni a zku5ebni pl6n mont6Ze prefabrikovanych ZB sloupri a bezpednostni rizika, kterii
student pi'edstavuje formou bodov6 hodnoty mfry rizik. V kapitole ochrana Zivotniho



prostfedi, je uveden vydet 16tek, kter6 se musi identifikovat a likvidovat v souladu s platnou
legislativou a tak6 jsou zde uvedeny hlukov6 limity v samotn6 v;fstavb6. Jako zajimavou
kapitolu povaZuji kapitolu d. 12, ve kterd student zhodnocuje a porovn6vii zaiizeni pro
vertik6lnf dopravu, zdeby bylo moZnd jistd d6le propracovat posouzeni tEchto dvou zaiizeni

V d6sti piilohov6, ve kter6 jsou obsaZeny vlfkresov6 a vfpodtov6 soubory, student
vypracoval SirSi dopravni vztahy v blizkosti staveni5td a pro dopravu prefabrikovanfch a
ocelovfch prvkir od vyrobce na staveni5td. D6le je v tdto d6sti graficky zninom6n postup

montdle sloupri, celkovii situace zaiizeni staveniStd a dodasn6 dopravni znadeni. Soud6sti je

rovndZ poloZkovlf rozpodet s vykazem vym6r, ktery je zpracovftn na solidni rirovni, dasovf
pl6n, kterf v5ak mEl mit pro piehlednost barevny vystup, jakoL i histogram nasazeni
pracovnikri.

Celkovd lze konstatovat, Le pr6ce je zpracovan6 piehlednd a ve standardnim reZimu, jak

po obsahov6, tak i po estetick6 str6nce. Ukoly, kter6 jsem v zadtni studentovi vytydil na
podtitku, student splnil. Mohu prohl6sit, Ze jsem byl sjeho piistupem po celou dobu
zpracov 6ni bakal6iskd pr6ce spokoj en.

Student prokdzal, Ze je schopen samostatn1 zvlildat dildi stavebnd technickd rikoly, kter6
mu budou vytydeny.

Vzhledem k qf5e uvedenfm skutednostem hodnotim bakaliiskou pr6ci
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