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Bc. Jan Bravenec vypracoval diplomovou práci natéma: Stavebně techntllogický
projekt polyfunkčního domu v Brně.

Popis stavby, Polyfunkční dům se nacbiui v Bmě na ulici Smetanova v blízkosti gentta
města. Novostavba objektu obsahuje píevážně kanceiářské prostory. Dále se zde nacházi
restaurace, umělecká galerie, několik bltovlch jednotek a dvé patra podzemních garáži,
}Iosná konstrukce stavby je tvořena železobetonovým skeleteq ktery kombinován se
Železobetanovýrni stěnami. Objekt je zalažennazákladovéželezobetonové desce, b"erá je
podporovánavrtanýrni železobetonovými pilotarni. Zastřešeni je řešeno jako ploché a pultové
střechy, jejithž nosnou konstrukci tvoří stropní deska nad 4.NP a 5.NP. Terasy budclu řešeny
jako pochŮzi, střechabude částečně pochůzí, částečně bude plochavysypanákačírkenr.
Fasáda je nalrŽena pravétrávaná se zateplením s roštem s osazenými kazetami systém
Alubond, stěny v atriu budou řešeny jako omítané.
Obsahem diplornové práce Bc. Jana Bravence bylo zpracování těchto příloh: Technická
zpráva stavebně technologického projektu, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras,
Časový a finanční plán celé stavby - objektový, studie realizace hiavních technologických
etap stavebniho objektu projekt zaŤizeni staveniště hrubé stavby - výkresová dokumentace a
technická zpráva. návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů - dimenzováni, umístění,
doprava na staveniště, montíů, dosahy" časové nasazen!, zdroj a odběr energie" bezpečnostní
opatřenÍ, Časový plánhlavniho stavebního objektu - technologický normál a časový
harmonogram, technologický předpis pro provádění monolitických železabetanoých
konstrukci aptovádéni záparcvéha pažení, kontroiní a zkušební plán kvality pro manolitické
Železobetonové konstrukce. Jakojiné zadáni student vypracoval položkový rozpočet híubé
stavby, propoČet stavby dle THU, zadávaci dokumentace stavby" smiouva o dílo, plán
nasazeni strojŮ, bilance potřeb pracovníku , pIánBaZP, žlvotni prostředi.

Zpracovaná diplomová práceje na velmi dobré úrovni, je podrobná, přehledná,
zabrnuje všechny dŮležité podklady pro provozní praxi a následnou realtzaci dila.
Bc, Jan Bravenec práct zpracovával samostatně.

Práce obsahuje všechny potřebné náležitosti anadstandardně splňuje veškeré
poŽadavky zadáni včetně části, které byly zpracavány nad rámec zaďáni. Obsahuje samostatná
řeŠenÍ, Lterájsou podrobně zpracována. Bc. Jan Bravenec touto prací prokázal, žeje schopen
velmi dobře aplikovat vlastní poznatky v provozní praxi.
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