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3. Anotace  
 

Diplomová práce byla zpracována na téma „Revitalizace panelového objektu T02B“. Práce je 

rozdělena na textovou a výkresovou část. Textová část je v rozsahu 69 stran a grafická část 

obsahuje 19 výkresů. 

Objekt se nachází v lokalitě městské části Havířov – Město. Práce je zaměřena na zateplení 

fasády, výměnu výplní otvorů a zateplení střešního pláště. Navrhované konstrukční řešení je 

v souladu s platnými předpisy a zákony. 

Textová část zahrnuje projektovou dokumentaci stavby, technologický předpis včetně 

rozpočtu, harmonogramu a zařízení staveniště. Grafická část obsahuje situaci stavby, 

půdorysy stávajících a nově navržených podlaží, základy, řezy objektu a pohledy nově 

navržené fasády. 

Diplomová práce byla zpracována dle výše uvedeného zadání. Všechny body zadání byly 

splněny. 

Bachelor Degree Paper Annotation 
 

This thesis was prepared on "Revitalization of prefabricated building T02B. The work is 

divided into text and the drawing part. The text is in the range of 69 pages of graphics and 

includes 19 drawings.  

The building is located in the urban area of Havirov - City. The work is focused on the facade 

insulation, replacement panes and insulation roof. The proposed design is in accordance with 

applicable regulations and laws. 

The text part includes project documentation, technology law including budget, schedule and 

construction site. Graphs include the construction situation, existing plans and proposed new 

floors, foundations, building sections and elevations proposed new facade. 

This thesis was prepared according to the above specifications. All entry points have been 

met. 
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