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§tudent Daniel Tůma vypracoval bakalářskoupráci natéma:

Stavebně technologická studie etapy provedení obvodového ptáště administrativní
budovy.
Popis stavby: Administrativní a skladová budova je dvoupodlažní objekt s dvouplášťovou
plochou střechou o půdorysných rozměre ch 43 ,36 x t9 ,36 m, výšce střechy 7 ,95 m a výšce

střešních světliků 9,75 m. Nosná konstrukce budovy je provedena ze železobetonového

skeletu o rozponu 6m v obou směrech a konstrukční rlýškou 3,Tm. Za|oženi objektu je

provedeno plošně na základové patky, Obvodoý plášť je vyzdivaný zkeramických
broušených tttárniť, Porotherm 36,5 P+D. Fasáda je provedena kombinaci provětrávané fasády

a okenních otvoru Ňzné velikosti. Provětrávaná fasáda je provedena z fasádních lamel z

pozinkovaného plechu. Nosný rošt ťasády je oceloqir pozinkovaný plech systému Montaline.

Jednosměrný svislý rošt je tvořen distančními L konzolami a nosnými profily. Na tento rošt

budou připevněny fasádní lamely \rn 26fiaa F. Mezi jednosměrným svislým roštem bude

vložena tepelná izolace z minerálni izolace zkamenných vláken Isover Fassil, tr<terá bude k
nosné konstrukci kotvena pomocí talířových hmoždinek. Tepelná izolace bude chráněna

kontaktně difhzni otevřenou folii se slepenými přesahy. Vnější fasádni lamely budou

provedeny z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm na svislý nosný rošt. Veškeré detaily
jako nadpraži, asiéni, ukončeni atiky, musi být provedeny dle mantiňnich detailŮ dodavatele.

Obsahem bakalářské práce Daniela Tůmy bylo vypracování technická zprixy řešeného

objektu se zaměřením na vybranou technologickou etapg situace stavby (stavebni, nikoliv

technologická) se širšími vtahy dopravních tras,vykazu 1ýměr pro zadanou technologickou

etapu - součást rozpoétu, technologického předpisu pro technologickou etapu, bilance zdrojŮ,

řešení arganizace výstavby pro zaďanau technologickou etapu, včetně výkresu ZS a
technické zprávy pro ZS, časového plánu pro technologickou Qtapu, náwhu strojní sestavy

pro technologickou etapu, kvalitativnich požadavků a jejich zajišténi a bezpečnost práce

řešené technologické etapy. Student dálejako jiné zadánízpracoval detail provedení

parapetu anadpraží, detail provedení nároži, detail provedeni ostění, schéma vzhledu fusády,

schéma nosného roštu, kladečský plán a prukaz zvedacího rnechanismu.

Všechny přílohy jsov zpracovány velmi pěkně, přehledně a v logických souvislostech.

?ráceDaniela Tůmy obsahuje všechny požadovanénáIežttosti a splňuje veškeré požadavky

zadáni. Daniela Tůma zpracovával bakalářskou práci zcela samostatně a touto praci prokázal,

že je výborně dobře schopen aplikovat vlastní paznatky v konkrétní samostatné práci.

-')
Klasifikační stupeň ECTS; Á/1**^*--' lt,, \ /

r.._.______" 1_,..

V Brně dne 7.6.2a16

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS Á B C D E F,

čiselrrri kiasifikace I,5 2 )§ _) 4

Podpis


