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Diplomová práce řešívýstavbu novostavby bytové stavby pno seniory, osob se sníŽenou
schopností pohybu a orientace. Účelem užívání je bydlení pro seniory v byto{ch
jednotkách l+kk s maximální plochou do 45 m2. Objekt je zaloŽen na pilotáeh v hloubce
cca 3,5 * 6,5 m od rostlého terénu. Byla stanovena geotechnická kategorie 1. InŽenlýrsko-
geologický průzkum stanovil za|ožení objektu v hornině R4. Na hlavice pilot budou
navazorrat železobetonové základové pasy, které budou vynášet roznášecí základovou
železobetonovou desku, obvodové i vnitřní nosné svislé konstrukce jsou navrŽeny z
cihelných keramických tvárnic tl" 300 rnm na cementovou maltu Me 10. Zděné dělící příČky

z plynosilikátouýcrr ivárnic ti. i5ú a 100 mm, vodorovné konstrukce v prostoru schodiŠtě a
výtahu tvoří nnonolitická železobetonová deska, ostatní stropní kcnstrukce jsou filigránové
stropní desky s nadbetonávkou, zastřešení tvoří třípláštová šikmá střecha se spádem od 9-
27 ala, nosnCIu konstrukci tvoří dřevěné sbljené příhradové vazníky"
Bc. Vít Šaroun v rámci projektu vypracoval souhrnnou technickou zprávu. studii hlavních
technologicklých etap stavebního objektu, technologické předpisy pro provádění pilotáŽe a
provětnávané fasédy. Pro realizaci hrubé stavby určll požadované finanční, časové a
materiálové potřeby. Navrhriui potřebné hlavní stavební stroje a mechanismy, jejich
technické viastnosti a ciimenzování" Pro technologické předpisy vypracoval kontrolní a
zkušebníplány kvality provádění. Zaměřil se rovněž na stangvenídoby odbednění
monoliticlcich konstrukcí a vypracoval prováděcí konstrukční detaily provětrávané fasády v
místech výplrrí otvorů. V závěnu této pnáce jsem se student věnoval podnnírrkém následné
údržby objektu ve ťázi užwání a provozu. Nedílnou součástítéto práce jsor"r vypracované
pří|ohy. Jedná se o situace zařízení staveniště, časový harnnonogr"am, položkavý rozpoČet s
výkazem rninněr, vYpis materiáIů a schéma pcstupu výstavby,
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celkové hodnoceni a závér:

Student Bc. Vít Šaroiln touto prací prokázal, že je výlrorně schopen řeŠit problematiku

zpracovávané technologie.
Dipiomovou práei zpracovával student samostatně a velmi zodpovědně, pouŽíval dostupné
podklady výrcbců, norrny i příslušncu legislativu. Fředložená práce su/rn rozsahem a zpŮscbern

zpracování výborně splňuje požadavky uvedené v zadání diplornové práce, Jsot-l zde navíc
před|oženy schémata postupů pro piloty a snímání ornice a návod na následné užívání stavby po

uvedení do pnovozu.

Z hlediska teehnického a ekonomiekého posouzení má Bc. Vít Šaroun souČástí práce zpracován

podi-obný položkový i,ozpočet včetně propočtu dle Tl-|U.

Po forrnální i Erafické stránce je práce zpracována veNrni pečlivě a přehledně.

Klasifikačnístupeň podle EeTSl A l L

Datum: 25. iedna 2018 Podpis vedoueího pnáee.
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