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Stavebně technologický projekt administrativní budovy

Bc. Slavomír Lačňák
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Popis práce;

Diptomoyý projekt Bc. Slavon:ír Lačňák řeší vybrané technologické části objektu umístěného v

blízkgsti centra města Brna na ulíci Vídeňská. Stavební oblekt je rozdělen na dvě sarnostatné Části

wořící jeden celek, které nejsou děleny dilatační spárou. l-iiavní gbjekt bude slouŽit jako

administrativní budova s ohchodnínr patrem v přízenní. SouČástí objektu jsou i podzernní a

venkovní parkovací stání. Administrativní budova je rravrŽena jako podsklepená, sednrípodlaŽní s

plochou střechou, Suterén objektu je navnžen jako železobetonová ,,bílá vana" s nosn,imi vnitřnírni

stěnami a sloupy. Svým konstrukčnírn uspořádáním je objekt rozdělen na dvě Části a to: SO03 a

5Oů4. Vnitřní svisíé nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy a stěny v místě komunikaČního

prostoru. po obvodtl jsou navrženy zděné pilíře. Vodorovné nosné konstrukce tvoří Železobetonové

desky, Budova má zastřešenl jednoplášt'ovou plochou střechou s klasickýnT pořadírn vrstev,

Úkolem studenta Bc. Slavomíra Lačňáka by|o zpracování technické zprávy, strrdie hlavnícl,1 etap

v/stavby, časový a finanční plán oblektu, technologichi předpis pro monolitieké stropní konstrukce

a pro schodiště, kontrclnía zkušební plán pno vftané piloty metodou CFA, teelrnická zpráva zařízen{

staveniště, rrávrh strojní sestavy, koordinační situace, rozpočet hrubé stavby, Časouý plán eelé

stavby a bezpeČnostní opatření pro vybrané etapy.

Hodnocení práce studental
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celkové hodnoceni a závěr:

Student tsc. Slavornír Lačňák touto prací prakázal, že je vYborně schopen řeŠit problematiku

zpracovávané technologie,
Dipiomovou pi,áci zpracovávai student samostatrrě, pon;žívai dostupné podkiady r,rýi"obcŮ, vyuŽíval

příslušné normy i platnou legislativu. Předložená Bráce svýrn rozsahem a zpŮsobenr zpracování

výborně spiňuje požadavky uvedené v zadání diplonno,vé práce.

Z hlediska technického a ekoncmickél,1o posouzení Bc. Siavomír LaČňák vypracoval podrobný

položkový rozpočet stavby a propoČet dle Tl-iU. Navíc stuejent vypracoval návrhy sehémat postupu

vrtání pi|ot a rnfpoČet doby pro odbednění pro monolitické konstrukce

Po fonmální i grafické stránce je práce zpracována velmi pěkně a přehledně,

Ktasifikační stupeň podle EfiS; A l L

Daturn: 25,ledna 20].8 Podpis vedoucího práce.


