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Tato diplomovÉ Bráce řešístavebně technologický projekt vlístavby hotelu ve Fryidiantu v Čeehách,

Objekt hotelu je založen knmbinací základové desky a pilot ve dvou úrovních podlaží, &atíŽení

pcdlcží 1'e zajištěno pomocí velkoprůrněrouich pilot. Stavební jáma ve 2.PP bude zajiŠtěna po

ceiém obvodu suterénu pornocí záporového pažení. Záporové pažení, které bude slouŽit iako
áracené bednění, je navržené z profilŮ IPE 330 a 360 ve vzdáierrostech 2,0 m. Bude csazováno do

vrtů průměru 62a mm a kotvené v jedné úrovni přes dvojicí skryt"ých převázek 2xU300

víceprameneou.ýrni kotvami s injektovaným kořenem" Zók|adová deska :ednotné tl. 300 mm

nebude provázaná s pilctami a bude společně se spodrrími stěnami ur,konávat funkci bí|é

vany/ a to vodostavební konrstrukci. Konstrukční systém podzenriní části je navrŽen převáŽně 3ako

monnliticlqí železobetonoiný stěnoW systém. Nadzemní část objet<tu se skládá ze dvou podlaŽÍ.

Konstnukční systérn v 1.NP ;e kombinace stěn a skeletu" Ve Z.NP je systém pouze stěnor4i.

Zastřešení objek[u hotelu je navrŽeno jako ploehá sedlová střecha se7 a/a sklonem.

Diplonrová práce Bc, Danieía Tůmy se zabývé návrhem postupu provedení zemních prací

pro založení objektu, záporového pažení, provedení pilct a hydrolzolaČni'ho systému bílé vany

druhého podzemnrho podlaží. Dáie jsou zde zpracovány technotogické předpisy pro zemrrí práce,

záporové pažení, piloty a bílou var]u, k tomu zpraeovány kontrolní a zkušební plány pro zemní

práce, záporové pažení a pi|oty. Součástí práce 1,e také podrobný položkor4í rozpoČet hrr,rbé stavby

objektul, propočet stavby dle technicko - hospedářshich ukazatelŮ, časorni a finanČní plén, Časový

harmonogram hrubé stavby objektu, projeK za.{zení staveniště, návrh hlavních stavebních stro:Ů a

mechanismů, posouzení nnožných dopravrrlch tras a také bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro

vybrané technologické etapy. Student dále vypracova| velmi podrobně lýknesy Waru a bednění bílé

vany ve 2.PF, schémata postupu snímárrí ornice, v,ýkopŮ na 1.úrovelŤ, postupy při provádění

zemních prací, vý,kopi1, zemních kotev a zápar, schéma posti-rpu provedení pilot"



Hodnocení práce studenta:
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1, Úroveň znracování řešeného térnatur tJ x l I
2. přístuB autora při zpracování práce x I l I
3, Vvužitíodborné llteraturv a pr"áce s ní ^

rl i] l
4, Forrnální. orafická a jazvková úprava práce a .] I l
5. solnění požadavků zadání práce x I t l

celkové hodnoceni a závérz

Student Bc, Daniel Tůma touto prací prr:kázal, Že je výborně a samostatně schopen řeŠit

problematiku zpracovávané technologie"

Diplomcvou práci zpracovával student velrni zodpovědně, poirŽíval dostupné podklady vyrobcŮ,

normy i příslušnou legislativu, Předložená práce svým rozsahcm a zpŮsobem zpracování

naclstandardně splňuje požadavky uvedené v zadánídiplomové práce, Jsou zde i navíc předloŽeny

předpisy na technrylogii provádění záporového pažení a bílé vany, vČetně schémat postupŮ, plánu

piiot, bílé vany a potřebných detailŮ.

Z hlediska technického a e[<onomického posouzení má Bc. Daniel TŮrna souČástí práce velnri pěkně

zpnacovaný podrobný poiožkový rozpočet včetně propočiu dle THU.

Po formální i grafické stránee je práce zpracována nadstandardně, precizně a ve|rni přehledně.

Kiasifikačnístupeň podle ECT§: A, í L
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