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Student Slavomír Lačňák vypracoval bakalářskou práci na téma:

Stavebně technologická studie etapy hrubé stavby objektu Kasárenský dvŮr v Hodoníně.

Popis stavby: Objekt se nacházi v prumyslové zóné města Hodonín v byvalých
kasárnách. V rámci v}stavby bude řešena I. etapavýstavby skiadovacích prostor.

Navrhovaný objekt je nepodsklepený, píizemni, zastřešený kombinaci sedlových střech.

Dispozičně bude rozdělen na tři samostatné části, které budou využity jako skladovací
prostory s tim, že každá má vlastní zázemi. Jeden ze skladů bude sloužit jako sklad

sádrokartonu, clruhý jako sklad tepelné izolace a poslední bude sloužit ke skladování

sádrokartonových konstrukcí. Objekt je řešen z óástijako montovaný, tvořený ocelovou

konstrukcí a z části jako zděný. Ocelová hala je složena z: ocelových sloupů, vazníků, vaznic

a ztužidel. Ocelové sloupy jsou ze svařovaných částí kruhového profilu a I profilu, délka

sloupu je 4 m_ Ocelové vazníky jsor-r příhradové z kruhové oceli a ocelových pásku dólky 2x

8,85m, Yaznicejsou přihradové z kruhových profilů a pásků délky 6 a 4,a25m Podélná

ztužidlajsou také příhradová z kruhových protilů spojených pásovou ocelí delky 6 a 4,025 m,

Příčná ztužiďlajsou z oeelclvých prutů s rektifikačnim šroubováním délky 6,3 a 6.4 m,

Opláštění ocelové konstrukce je tvořeno ztvárnic Ytong Lambda+P2-350. Zbývalici objekt je

navrženjakcr stěnový systém s nosnými obvodovými stěnami ztvárnic Ytong Ya6§flv+P2-

350. Zdiva bude vyzdít áno na tenkowstvou zdící maltu Ytong.

Obsahem bakalářské práce Slavomira Lačňáka bylo vypracování technické zpríwy

řešeného objektu, technologické studie realizace hlavnígh technologických etap pra zadanÝ

objekt (zemni práce, základy, hrubá vrchní stavba), časového a finančního plánu výstavby,

zákla ni koncepce staveništního provozu" výkazu výměr určených objektů ýstavby,
technologického předpisu pro vybraný stavební proces abezpečnostnich opatťeni na stavbě.

Všechny přílohy jsou zpracovány velmi pěkně, přehledně a v logických souvislostech,

Práce Slavomíra Lačňáka obsahuje všechny požadované náležitosti a splňuje veškeré

pažadavky zadání. Slavomír Lačňák zpracovával bakalářskou práci samostatně a touto prací
prokáza| že je velmi dobře schopen aplikovat vlastní poznatky v konkrétní sannostatné práci.
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