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ANOTACE: 

 

Diplomová práce na téma „Novostavba výrobního objektu s administrativním a sociálním 

zázemím“ je vypracována v rozsahu 65 stran textové části a 20 výkresů grafické části. 

Z důvodu optimalizace poměru funkčnost – náklady je výrobní objekt navržen s ocelovou 

nosnou konstrukcí a opláštěním ze sendvičových panelů. Administrativní budova je 

navržena s kombinovaným nosným systémem se železobetonovým monolitickým vnitřním 

skeletem a obvodovými zděnými konstrukcemi. Založení obou objektů se vzhledem ke 

geologickým poměrům jeví jako ekonomicky nejvýhodnější na předrážených pilotách 

technologie FRANKI. Na tuto vybranou technologii byl vypracován technologický předpis 

včetně rozpočtu, kalkulace a harmonogramu na celé založení stavby. 

Cílem diplomové práce bylo vypracování projektu v rozsahu dokumentace pro stavební 

povolení. Všechny výše uvedené požadavky diplomové práce byly vyřešeny. 

 

 

 

ANNOTATION: 

 

Thesis on "New production facility with the administrative and social background is drawn 

in the range of 65 pages of text and 20 drawings of graphs.  

Due to the optimization of performance - cost of production is an object designed with 

steel structure and cladding sandwich panels. The office building is designed with multiple 

carrier system with a monolithic reinforced concrete shell and the inner perimeter masonry 

structures. The establishment of the two objects is due to geological conditions appear to 

be economically advantageous to the piles of overpriced technology FRANKI. At the 

selected technology was developed technological regulations, including budget costing and 

timetable for establishing the entire building.  

The aim of this thesis was to develop a project in the amount of documentation for building 

permits. All of the above requirements of the thesis has been resolved. 
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