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Vedoucí diplomové práce

Bc. Marek Tacina

Ing, YvetíaDiaz

Bc^ Marek Tacina vypracoval diplornovou práci na téma: §tavebně technologický
p roj ekt rekon struk c e ar * álu b ý v al ého mly na v Zidla chovíci clt.

Popis stavby: Novy provoz pekárny navazqe na původní objekt mlýna, Aby byla
zachavána návaznost na původní historický kontext, jsou v uliční frontě soustředěny
nevýrobní píostory, Objekt je založen na hlubinných základech aželazobetonových patkách
včetně montovany ch základových prahů, nosnou konstrukci tv oíi železobetonový skelet
svazniky, které tvoři no§nou konstrukci střechy. Obvodové stěny jsou provedeny částečně
jako vyzdívané z keramických tvarovek, štítovou stranu ze strany haly tvaři PIIR panely,

Obsahem diplomové práce Bc. Marka Taciny bylo zpracování těchto příloh:
Teehnická zpráva stavebně technologického projektu pro řešený objeLt, koordinační situace
stavby se širšími vztalry dopravníeh tras, časovy a ťrnanční plán celé stavby dle THU, výkres
zaíizeni staveniště pro provedení řešené stavby včetně zprávy ZS,návrh strojní sestavy pro
vybrané technologické předpisy, časový plán pro molené technologické etapy, bilance
hlavniEh zdrojů pro výstavbu objektu - personální obsazení, Kontrolní a zkušební plán
určeného objektu - pro piloty a montovaný skelet" technologický předpis pro provedení
vr1aných pilot a montovaného skeletu.
Jako jiné zadání předkládá student pcložkoý rozpočet pro hrubou stavbu. Y rálrrci
specializaee z ablasti akustiky p. Bc. Marek Tacinar,lrpracoval přílohu Posouzení hlučnosti
na staveništi.

Zpracovaná diplomová práce je na dobró úrovni, je přehledná. zahtnuje všechny
důležité podklady pro pfovozni praxi a následnou realizaci ďila.

Bc, Marek Tacina práci zpracovával samostatně, dopracovával navíc velmi potřebné
doklady jako jsou náklady na miinostaveništní doprar,u, schóma postupu montáže, velmi
podrobné tjnanční plány celé stavby, tazpačet, ktery musel vypracavat zcela samostatně.

Ptáce obsahuje všechny potřebné náležitosti a splňuje pažadavky zadáni včetně částí,
které byly zptacavány nad rámec zadáni, Obsahuje samostatná řešení, klerá jsou podrobně
zpracována. Bc. Marek Tacinatouto prací prokinú,, že je schopen výborně aplikovat vlastní
poznatky v provozní praxi.
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