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Popis práce:

Eiplorlrová práce se zabývá technologií provedeníjednolodní rnontované haiy o.lednorn podlaží.
|-{aia je navržena jako průmyslová budova. Půdorysný průrnět konstrukce brudovy.je siožen ze tří
obdélní[ců navazujících na sebe. Provozníteplota vnitřního klima skladu mražených potnavin haly
je -24"C. Vnitřní teplota expeciiční !-ampy je +3'C. Součástí skladu je i přístřešek údruby. Fod|oží
skladu je elektricky vyhříváno podlalrovým topením.
Střecha je tvořena ocelovými vazníky a vazniccn,li. Střešní krytina je tvořena trapézovýrn piechenn
vynášena do sedlového tvaru. hiosnli,sysiém haly tvoří oceiové vá|cované profiíy iPE 500, Objekt
je zateplen FUR panely, které jsou chyceny na rošt, kteryi je vynáĚen profity tPE 50CI. Z vnější
strany je hala opláĚtěna trapézovým pleehem.
Objeki je zaiožen na síti železobeionových piioi zhoiovovanýeh technoiogií CFA, Fřenášení
zatíženístavbě do pilot je zprostředkováno železobetanovými opěmýrní stěnanri.
Diplonrový prciekt Bc, Tarnáše Ríhy obsahuje technickou zprávu ke stavebně teehnologiekému
pnojektu, kooreiirračrrísituaei stavby se širšími vztahy dopr"avi,ríeh iras, časový a Ťtrranční pián
stavby - ob.fektový, studii realizace h|avních technologickl}ch etap stavebního objektu, projekt
zaťízent staveniště pro zákiadové konstrukce, dále návrh hlavních stavebních strojŮ a
mechanisrnů, časový plán hiavního stavebnířro objektu §O 01, pián zajištĚní materiá|ovrých zdrojŮ
pro lrrubou spodní a vrchní stavbu, technologieklý předpis pro provedení základových konstnukcí,
kontrolní a zkušební plán kvality, v rámci jittých zadání pak bylo zpracováno zařízení staveniště
pro zemní práee a nosnou konstrukci haly, položkový i-ozpočet pro hrubou spodní a vi"chní stavbut,
h|ukové posouzení vrtné soupravy a návod na údržbu objektu.

Hodnocení práce studenta:
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1. Ljroveň znracování řešeného tématu I X r--,]! I
2. přrstup autora při zpracování práee x l L I
3" Wužitíodborné íite;"atur* a práee s ní x l I I
4. Formální. crafická a iazvkor,,á úDra.la oráce lÝ ! I I
5. solnění oožacjavkr3 zadání práce x I l !



Celkové hodnoceni a závér,"

Student Bc. Tpmáš x,rna touto prací prakázal, Že je yíborně sehopen řeŠit problematiktl

zpnacovávané technologie.
Eiplo,movou práci zpracovával student samostatně, používai dostupné podklady vYrobcŮ, normy i

přísiušnou legislativu. Předložená práce svfrn rozsahern a zpŮsobern zpracování rýbcrně splňuje

požadavky uvedené v zadání díplomové práce, Jsou zde i navíc předtoženy podrabná posouzení

rl3zných tyBů j€řábů, rCIzpra€ovány sk|ádky ocelových prvků před rnontáží. Jako jiné zadéní návod

rra ťrdržhu nově budované haly, schémata postupu pilotáže, hlukové posouzenívrtné soupravy,

Z hlediska technického a ekonomického poseuzení rná Bc" Tornáš Říha souČástí práce velnii pěkně

zpracavaný podrobný potožkav§, rozpočet.

Fo formální i grafické stránce je práee zpracována nadstandardně, precizně a veimi přehledně.
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