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Bc. Jakub §meidler vypracaval diplomcrvou práci fiatéma,. Stavetlnč technologický
pr*j ekt Zd ravotn i cké záchr anné stanice v Brně.

Popis stavby: Budova je pětipodlažní, nepravidelného půdorysu s maximálními
půdorysn}mi rozměry cca73 x 44,1 m v úrovni 1. NP. 2. až 5, NP má tvar obdéiniku o rozměrech
51,3 x 19,3 m. Celková ýška objektu je cca 19,0 m. Y lNTP jsou kromě pohotovostních stáLrri pro
zásahová vozidla ZZS umístěny také místnosti provozně technického úseku (auto myčka,
dezinťekční box, sklady zclravatnitkého materiálu. Druhé až čtwté nadzemní podlaží slouží jako
pobytové místnosti pro personál zdravotnické zfu,hrutné siužby. Jedná se o šatny" pokoje pro
lékaře, operačni středisko, ňdící úsek. V 5NP se nachiai technické zázemí, kde je umístěna
strojor,,na vzduchotechniky a umistění konderrzátorů chlazeni IT centra. Nosná konstrukce stavby
je navržena ze že\ezabetonového monolitického stěnového sýómu s několika sloupy. Stropní
konstrukce jsou navrženy jako deskovó železotretanové monolitické. Stavba je zavětravána
ztub$icimi stěnami schodišť a r,ýahclvorr šachtou. §chodiště jsou navržena jako
železobetanová monolitická. Yjezdová rarnpa ie navržena jako železobetanová monolitická,
konstrukce rampy bude oddilatována od okolních kcnstrukcí. Nad rampou bude provedeno
přestřešení tvořené ooelcvou rámovou konstrukcí zavětravatou v podélném směru křížovými
ztužidly,

Obsahem dipiomové práce Bc. Jakuba Smeidlera bylo zpra*avání těchto příloh:
Technická zpráva ke stavebně technolcgickómu prqektu, studie realizace hlavních
technologiclqch etap stavebního otljektu, koordinační situace stavby se širšími vztahy doprarmích
tras, časoú a finanční plán stavby * objektoi,}, projekt zŇízeni staveniště - technická zptáva,
výkresová dokumentace ZS - pro hrubou stavbu, náwh hlawíeh stavebních strojů a rnechanismŮ

- dimenzování, umístění, doprava na staveniště" montáž, dosahy, časové nasazení, zďraj a odběr
energie, bezpečrrostní opaťení, časový plán hlavního stavebního objektu - technologický normál a

časový harmonogram, bilance hlar,,r{ch zdrojů pro ýstavbu objektu mat*riáL a pracor.túci,
technologic§f předpis pro provádění wějšího opláštění, kontrolní a zkušební plán kvality pro
provádění vnějšího oplaštění. Jako jiné Bc. Jakub Šmeidler r.ypracoval ekotrogii a bezpečnosfili
rizlka, detail založení keramického provětrávaného obvodového pláště, položkcr4ý rozpaěet
objektu SO 101 Budova ZZS anár,rh smlour,ry o dí1o.

Bc. Jakub Smeidler zpracaval diplomovou práci velmi pečlivě" přehledně včetně
schematických řešení technologických etap stavby, práce zahrnuje všechny důležité podklady
pro prc}vozni ptaxi a následnou realtzaci díla.

Fráce splňuje nadstandardně veškeré požadavky zadáni včetně óástí, které byly
zpracavány nad rámec zad,ání, Obsahuje samostatná řešení, která jsou velmi pěkně
zpracována. Be . Jakub Šmeidler touto prací prakír;al, že je l}borně schopen aplikovat vlastni
poznatky v provczni praxi,
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