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Student Vít Saroun vypracoval bakalářskou práci na téma:

Stavebně technologická etapa provádění podlah ve sportovní hale.

Popis stavby: Sportovní hala je umistěna uprostřed zóny sportovišť, v těsné blízkosti se
nacházi fotbalové hřiště, tenisové kurty a atletický stadion. Objekt je s podélnou orientací
umístěn rovnoběžně s přístavbou ZŠ a ťotbalovým stadionem. Poloha objektu blízko centru

města umožňuje preferenci pěší dopravy a minimalizaci parkavacich stání pro běžný provCIz

Jedná se o jednopodlažni objekt zaJišťqici především vhodné prostředí pro sportovní aktivitu.
Fasáda je na pohled kompaktní, tvořená barevnou kombinací zeleně-modrá.I1lavni vstupy do

objektu j sou situovány na rV. V prostoru před vstupem do budorry jsou umístěny zařizeni pro

reklamu (vlajky, plátna a plakaty). Jako podkladní vrstva podlah je navržena deska z
drátkobetonu s dovyáuženim pomoci kari sítí. Následuje vrstva tepelné izolace z polystyrérnr

EPS S150 (max. },:0,030 WimK), separační folie PE, litý cementorli potěr C30 F6 V případě

hrací plochy je misto cementového potěru použitabetonová mazaninavyztužená ocelovými

vlakny 25 kďm3; beton C?5l30, XC3, S4, Dmax 16 strojně hlazený. Nášlapnou wstvu na

hrací ploše tvoří sporlovní syntetická podlaha na podložce, v ziu;emi vrstva PVC a

keramická dlažba.

Obsahem bakalářské práce Víta Šarouna bylo vypracováni technické zprávy řešeného

objektu se zarněřením na vybranou technologickou etapu, situace stavby (stavební, nikoliv
technologická) se širšimi rtahy dopravních tras,výka,zu výměr pro zadanou technologickou

etapu, technologickóho předpisu pro provádění sportovní podlahy a podlah v zázemí, bilance

zdroj& - pracovníků, řešení atganizace výstavby pro zadanou technologickou ďapu, včetně

výkresu ZS atecl:r;rické zprávy pro Z§, časového plánu pro technologickou ďapu podlah,

návrhu strojní sestavy pro technologickou ďapu, kvalitativních požadavku a jejich zajlšténí -
KZP abezpečnosti práce řešené technologické etapy. Jakojiné zadáni student vypracoval
položkoq, rozpočet zadané etapy prováděných podlah,

Všechny přílohy jsou zpracovány velmi pěkně, přehledně a v logických souvislostech.

Práce Víta Šarouna obsahuje všechny požadované náležitosti a splňuje veškeré požadavk"y

zadáni. Yít Šaroun zpracovával bakalářskou práci samostatně a touto pracíprokinal, že je

velmi dobře schopen aplikovat vlastní poznatky v konkrétní samostatné práci.
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