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Autor diplomovó práce. Bc- Miloš Pelc

Vedoucí diplomové pr6ce, Ing. Yvetta Diaz

Bc. Miloš Pelc vypractrval diplomovou práci na téma: Stavetlně technotogický
projekt polyťunkčního objektu v Rosicích.

Popis stavby. Objekt je členěný do tří sekcí spojených podzemními garážemi. Vchody
do obchodů a nebytových prostcr se nacházi na jížni straně domu. Vjezcly do podzemních
garáži a dále vchcdy do bytových prostorjsCIu orientovány na východní straně budovy.
Budova má čtyři až pět nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaži" Fasáda abjektů je
členěná a vícebarevná" Objekt má ploehou střechu. Objekt bude založen na žglezobetonových
paseeh, patkách a deskách, Objekt je zvelká části řešen 1aka železabetonový skelet. Svislá
část skeletu je tvořena převážně v 1,PP, 1,NP a 2".NP železobetonovýrni stěnami tlouštěk od
250 do 300 mm a slaupy. V některych částech_isou nosné konstrukce tvořeny betonovými
tvarovkami rttaceného bednění. Vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny jako monolitická
železobetonová deska, kteráje v některých částech podepřena průvlaky. V astatních částech
budovy jsou stropy řešeny převážnéjako skládané zpanelů §pirolltl. 160mm, pak předevšim
píevážně v částech terasy, jsou stropy fitrigránové, Schodištěje řešenojako prefabrikované a

bude ukládáno na proťabrikovanó podcsty tl. 200 mm.
Obsalrem diplomové práce Bc. Miloše Felce bylr: zpracování těchto příloh: Technická

zpráva ke stavebně teclinolagickému projektu, situace stavby se širšimi vztahy vybraných
dopravnich tras, časový a finanční plán stavby * objektový, studie realizace hlavních
tectrnologických ďap stavebniho objektu, projekt zaŤizeni staveniště, návrh hlavních
stavebních strojů a mechanismů, časový plán hrubé stavby hlavního stavebního objektu *

podrobný časový harrnonogram, plán zajištěni urateriálových z&ajů pro pravedení bílé vany,
technclogický předpis pro provedanibilé vany, technologický předpis pro plcchou střechu,
kontrolní a zkušební plán kvality pfo bílou vanu, kontrolní a zkušebni plán pro plochou
střechu, bezpečncst a ochrana zdravi při práci pro vybrané etapy,jako jiné zadini pak Bc,
Miloš Pelc vypraeoval položkový rozpočet hnrbé stavby, manuál pro užívání stavby a

porovnání asfaltových Ltydroizolacíprati zemní vlhkosti s bílou vanou
Bc. Miloš Pelc zpracaval diplomovou práci velmi podrobnč, přehledně včetně

schematických řešení technologických etap stavby, práce zahrnuje všechny dŮlažité podklady
pro provozní praxi a násiednou realízaci ďíla.

Práce splňuje veškeré požadavky zaďáni včetně částí, které byly zpracavány nad rámec
zaáání. Obsahuje samostatná řešení, která jsou podrobně a velmi přehiedně zpracrsvána. Bc.
Miloš Pelc touto prací prokázal. žeje schopen výborně aplikovat vlastní poznatky v ptovazni
praxi.
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