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Bc. Iveta Kořínková r,lrpracovala diplomovou práci natéma. Stavebně technologický
projekt Obchodního centra LETMO v Brně.

Popis stavby: Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, kter} byl zalažen na plošných
základavých konstrukcích v letech 1983 až 199i" Stávající objekt je půdorysně i
rnýškově členitá budova o půdcrysnýrhrcnnérech 39x40m. Stavba má devět
nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží. Střscha objektu je plochá. ,§osný systérn

budovy je tvořen několika typy nosných konstrukcí. Ve spodních podlažich je tvaÍen z
monolitického železobetonu a od 1.NP se jedná o ocelový skelet s dvojitým větraným
obvodor,"ým pláštěm. Nosný ocelovy skelet nadzemni části objeklu je sestaven z prostorových
rámů s píevažujicim modulem sloupů 9,0x9,0m. Sloupy jsou průběžnó kruhové trubky.
Stropy jsou železobetonové do trapézových plechů. Stávajíci objekt bude v rámcí
rekonstrukce dispozičně upraven předevšim vybouráním několika otvotŮ, zejména pro
provedení eskalátoru na celou výšku objektu, doplněním stropních konstrukcí a také
provedením nového obvodového pláště. V rámci rekonstrukce nebudou budovány žádné
přitěžující konstrrrkce, měněno nebude ani užitnó zaííženi vyplývajíci z píipadnó zmény ÚČelu

využití objektu nebo jeho části. V rámci rekonstrukce bude nabtazena i stávající ťasáda,která
je v havarijním stavu vlivem dlouholetého chátrání objektu, a pro nové polyťunkČni využiti
budou v omezeném rozsahu upraveny stávající dispozice.

Obsahem diplomové ptáce Bc. Ivety Kořínkové bylo zpracování těchto přiloh:

Technická zpritva objektu LETMO, situace stavby - stavební, časový a Íinančni plán stavby -
ťormou řádkovóho grafu, výkres zaíi,zeni staveniště pro provedení rekonstrukce objektu
LETMO, zásady orgaruzace výstavby včetně popisu objektů staveniště, podrobný Časový plán

objektu LETMO (technotrogický normál), bilance hlavních zdrojů pro rekonstrukci objektu,
kontrolní a zkušební plárr pro provedení provětrávanéha zateplovacího systému a
technologický předpis pro provedení provětrávaného zateplovacího systému. Jako jiné zadáni
studentka zpracovalabezpečnost práce pro provedení provětrávaného zateplovacího systému,
položkový rozpočet objelrtu LETMO, studie hlavních teehnologick;ích etap a jako

specializaci Bc. Iveta Kořínková vypracovala práci z oboru vzduchotechnika aklimatizace-
zlepšení mikroklima prostor obchodního aafitra Letmo.

Yšechny části diplamovóho projektu jsou zpracovány ve vysoké podrobnosti a kvalitě,
velmi přehledně a pečlivě. Studentka se veškeré výše uvedené problematice věnovala velmi
zodpovědně a pracovala zcela samostatně. Na vysoké úrovni je rovněž zpracována
specialtzační část práce z oboru tdimatizace budov. Tato práce splňuje veškeré požadavky
zaditni,je podrobná; technicky přesná a je na qiborné odborné úrovni.

Bc. Iveta Kořínková touto prací prakáaa\a, žeumi aplikovat vlastní poznatky v konkrétni
sarnostatné práci.
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