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Bc. Pavel Kapcun r,ypracoval diplomovou práci na téma; Stavebně technologický
projekt polyfunkčního domu v Brně.

Popis stavby:Polyfunkční dům senacbázi vBmě nazápadnimakraji městské časti
Králova Pole. Je tvořen několika budovami ( A1,2 a3 ), l*eré maji celkový půdorys na rohu
křižovatky ulic Purkyňova a Královopolská. Budova Al je osmipadlažru, s rovnou střechou a
sIááďá se z jednoho podzemního a sedmi nadzemními podlaží. Nároží u křižovatky má šest
nadzemnichpodlaži. tsytoý dům je klasic§ý schodišťoý s čtyřmi vstupy a třemi až čtyřmibyty.
Přístup do těchto bytů je zprostředkován za pomocí centrálního jádra. Y pílzemi domu je
navrženavelkoprostorová prodejna potravin s vlastním k vtvm zásobovacím dvorern. Střecha
prodejny směrem do dvora je kryta vegetační wstvou s extenzir"ni zelen| Dominantni
patrráctipodlažnivéžbytového domu vytvíňí střed celého řešeného komplexu. Yěžmátvar
jednoduchého hranotru. Věžle obloženabarer.nými obkladol}mi deskami Cembonit vellqých
nepravidelných formátů. Založení objektu bude provedeno na železobet*nové bílé vaně založené
navrtaných železobetonor,}ch pilotách. Horní stavtla objektu buďe nalržena jako železobetonoý
manoliticlcý skelet s nosnými stěnami z keramických tvámic Porotherm, při překročení únosncsti
těchto stěn budou nosné stěny nižšíchpadlaži žeiezobetonové.

Obsahem diplomovó práce Bc. Pavla Kapouna bylo zpracováni těchto přiloh:
Technická zpráva stavebně technologického projektu, situace stavby se širšími vňahy
dopravních ttas,rczpóčet, bilance zdrajů, časový aťtnatónipláncelé stavby, výkres azaíizeni
staveniště pro provedení řešené stavby, projekt zaYtzeni staveniště polyfunkčního domu, návrh
strojní sestavy pro r,rybrané technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán polyfunkčního
domu, technologický předpis pra pažení qfkopů, technologický předpis pro zhotovení
svislých nosných konstrukcí, p|án riztk aBOZP k vybraným technologickým předpisům.
Jako jiné zadáni předkládá student návrh poiostabiiního hasícíha zařizeni v pocizemních
ga*ůich a část návrhu nákladů na apía/u aúdržbu z ablasti*držby a technologií
rekonstrukcí.

Zpracavaná diplomovápráceje na velmi dobré úrovni, je podrobná, přehledná"
zabrnuje všechny důležité podklady pro pfovoznipraxi a následnou realizagi ďíla.

Bs. Pavel Kapoun práci zpracovával samostatně, velmi podrobně zptacaval
specializovanou část - hasící zařizeni pro podzemni garáže.

Práce obsahuje všechny potřebné náležitosti a splňuje veškeré požadavky zadáni
včetně části, které byly zpracovány nad rámec zadáni. Obsahuje samostatná řešení, která jsou
podrobně zpracována. Bc. Pavel Kapoun touto praci prakázal, žeje schopen velnri dobře
aplikovat vlastni poznatky v provozní praxi.

V Brně dne. 23.T.2aI5
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