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Stud§nt Jan §mahel vypracoval bakalářskou práci na téma:

§tavebně technologická studie regenerace obvodového pláště a střechy ubytovacího
objektu.

Popis stavby. Jedná se o fegoneraci obvodového pláště objektu internátu. Způsob zatepleni

odpovídá variarrtě zatep|eni doporučené energetickým auditem. Stavba je a i nadále bude

určena pro přechodné bydleni se zázemim a s výukovými prostorami. Dotčený objekt se

nacházi v Brně na ulici Tučkova 23" Všechny čtyři sekce mají šest nadzemnichpadlaži a

jedno podzemnítechnické podlaži, ale s rozdilnou konstrukční výškou podlaži. Projekt řeší

zateplení plných částí svislého obvodového pláště včetně zataženi tepelné aalace 100 mm

pod úroveň terénu. Stěny nadzemnich i podzemního podlaži zatep|eny l00 ež 140 mm

izalantu, ostěni otvoru tloušťkou 4a-60 mm izolantu, zatepleni stěn strojoven výtahŮ

tloušťkou 100 mm izolarrtl, zateplení hlavní ploché jednoplášťové střechy, vedlejších střech a

střech strojoven výtahů včetně zateplení a navýšení atik s tloušťkou 180 mm izolantu, dále je

navržena nová hydroaolace střech střešní hydroizolační krytinou z SBS modifikovaných

asfaltových pasů. V rámci fegellerace je prováděna qýměna původních oken za plastové

rlírobky shodné velikosti a členění, výměna sklepních oken v technickém podlaži za plastavé

výrobky, výměna vstupních prosklených dveří zanovó hliníkové qýrobky.

Obsahem bakalářské práceJana Šmahela bylo vypracavání teohnické zprávy a řešeného

objektu se zaměřením na q,branou technologickou etapu, situace stavby (stavební, nikoliv
technologická) se širšími vlahy dopravních tras,výkazu qýměr pra zadanou technologickou
etapu, technologický předpisu pro technologickou etapu (zateplení obvodového pláště,

zateplenijednoplášťové střechy}, řešení atganizaee qýstavby pro zadanou technologickou
etapu včetně výkresu ZS a technické zprávy pra ZS, časového plánu pro technologickou
etapu, návrhu strojní sestar,y pro technologickou etapu, kvalitativnicbpažaóavku a jejich

zajištěni a bezpečnost práce řešené technologické etapy. Student dálejako jiné zadáni

vypracoval stavební detaily zatepleruattky azateplenijednoplášťové střechy.

Yšechrry přilohy jsou zpracovány velmi pěkně, přehledně a v logických souvislostech^

Práce Jana Šmahela obsahuje všechny požadované náležttosti a splňuje veškeré požadavky

zadáni. Jan Šmahel zpracovával bakalářskou práci zcela samostatně a touto praci praki,rzal, že

je velmi dobře schopen aplikovat vlastní poznatky v konkrétní samostatné práci"
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