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Bc. &íartin Vyoral vypracoval diplomovou práci na téma: ,,Stavebně technologický

projekt administrativní budovy ye Zlíné - Lukovéoo.

Popis stavby: Jedná se o výstavbu administrativniho objektu s nově vybudovanou
prodejnou a servisní halou, která je součástí budovaného ob.jektu, Konstnrkčni systém
navrhavaného objektu je tvořen zděným stěnovým konstrukčním systémem s nosnými
obvodovými a střednimi nosnými stěnami se stropni konstrukci z nronolitického
železobetonu. Založení stavby je na základoqich pasech, které budou pod sloupy rcszšiíeny ta
patky Ve dvoupodlažni administrativní části bude z důvodu otevření dispozice vnitřní střední
nosná stěna nahrazenaželezabetonovými sloupy a pruvlaky. Na osluněných fasádách budcu
nad okny provedeny slunclamy. Yasádabude zateplena zatepiovacím systémem
Dvoupodlažní objekí je postaven na půdorysu pravoúhlého obdélníka s pŮlkruhovým
pručelím. Půdorysné rozměry této óásti budou 31,00 m x 9,00 m s vyškou aliky +7,35 m.

Zastí ešeni bude tvcřeno plochými j ednop lášťovými nevětranými střechami.
Jednopodlažní část bude postavefia na půdorysu lichoběžníku . Zastřešení bude

provedeno vazníkovou sedlovou střechou o sklcnu střešních rovin trO stupňů. PŮdorysné
rozměry této čá§ti budou 37,a0 m x 18,50 m se zastŤešenou manipulační plochou z IY strany

a razmétech 8,00 x 13,00 m s výškou hřebene sedlové střechy *6, 15 m,

Obsahem diplomové práce Bc, MartinaYyoralabylo zpracováni těchto přiioh:
technická zprávake stavebně technologickémtl projektu (pruvodni a souhrnná), stavebni
situace stavby, studie hiavních stavebních technalogických etap, časový a finančního plán
celé stavby - objektor,}" projekt zařizeni staverliště - technická zprávak zaŤizení staveniště a

výkresová dokumentace, technologický předpis pro zastřešení dřevěnými příhradovými
vazníky a pro provedení kontaktniba zateplení, podrobný časový plán určeného objektu -
časový harmonogram Administrativní budovy, návrh hlavních strojri a mechantzmŮ, kontrolní
a zkušebni plánpro provedení zastřešení a kontakíníbo zateplení. Dálejakojiná zadáni
student zpracaval propočet dle TH{J" položkoni rozpočeí, způsob řešení dopravy materiálu,
bezpečnostní rizika na staveništi, bilance hlavních zdrojů pro výstavbu objektu - praaovnicí a
stroje. Jako specia|izarc z oboru pozemní stavitelství byly přiloženy vypíacovány stavební
detaily a slunolamy v rozsahu . -detail nadokennich slunolamů" grať zastínění nadokenních
slunolamů" zpráva o slunolamech, detail parapetu, detail hřebene střechy pomoci větrací
hlavice Lomanco.

Zpracavaná diplomová prilceje na výborné odborné úrovni, je podrobná, píehledná,
zahrnuje všechny důležité podklady pro píovozni praxi a následnou realiz,ací dila.

Bc. Martin Vyoral práci zpracovával samostatně, problematiku velmi dobře pochopii,
práceje přehledná, úplná a zalvnule dťňežtté podklady pra ptavazni prax|

Ptáce obsahuje všechny potřebné náležitosti azgela splňuje veškeré požadavky zadáni
včetně částí, které byly zpracovány nad rámec zadáni. Obsahuje samostatná řešení, která jsou
podrobně zpracována. Bc. Marlin Vyoral touto prací prokázal, že je schopen velmi dobře
aplikovat vlastní paznatky v provozní praxi.
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