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    Student Roman Zeman vypracoval bakalářskou práci na téma: Stavebně technologická  

studie etapy montáže skeletu hrubé vrchní stavby výrobního objektu. 

Popis stavby: Stavba bude užívána k provozování výroby zámečnických a strojírenských 

produktů spolu s administrativním a servisním zázemím výrobního provozu. Zastavěná 

plocha řešeným objektem A je 972,0 m2, objektem B 566 m2. Objekt je třípodlažní s jedním 

podzemních a dvěma nadzemními podlažími. Střecha bude plochá jednoplášťová. Nosná 

konstrukce je tvořena železobetonovým prefabrikovaným montovaným skeletem, doplněným 

monolitickou železobetonovou konstrukcí obvodových stěn. Základová deska podzemního 

podlaží je z vodostavebního betonu. Tato deska společně s monolitickými stěnami tvoří tzv. 

systém bílé vany. Hlavními nosnými prvky skeletové konstrukce budou sloupy, na které se 

osadí průvlaky. Na příruby těchto průvlaků se osadí ztužidla a stropní panely. Jako stropní 

panely budou použity předpjaté stropní panely Spiroll a železobetonové stropní panely 

Filigrán. Stropní panely budou z části taktéž osazeny na přírubách ztužidel. 

Obsahem bakalářské práce studenta Romana Zemana bylo zpracování technologického 

předpisu pro etapu nosné konstrukce, který obsahuje detaily pro stykování prvků skeletu, dále 

vypracování přehledných výkresů zařízení staveniště pro jednotlivé fáze montáže skeletu,  

návrh strojí sestavy pro zadanou etapu včetně všech potřebných schématických grafů pro 

průkaz vhodnosti nasazených jeřábů, kontrolní a zkušební plán včetně plánu bezpečnostních 

rizik při montáži. V programu BuildPowerS student vypracoval rozpočet a v programu 

CONTEC pak časový plán zadané etapy. 

Práce studenta Romana Zemana je velmi přehledná, kvalitně zpracována, obsahuje veškeré 

požadované náležitosti a splňuje veškeré požadavky zadání. Roman Zeman zpracovával 

bakalářskou práci samostatně a touto prací prokázal, že je schopen výborně aplikovat vlastní 

poznatky v odborné praxi.   

Hodnotím tedy jeho bakalářskou práci známkou: 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

         

 

V Brně dne: 4.6.2015 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


