
HODNOCENÍ \EDOUCÍHO BAKALÁŘSrP PnÁCP

Autor bakalářské práce,.

Vedouci bakalářské práce:

David prachař

Ing,Yvetta Diaz

Student David Prachař vypracoval bakalářskor-r práci natéma.

§tavebrrě technologická studie výstavby ČOV v llajanech.

Popis stavby. Čistírna oclpadních vod je řešena jako spodní a horní stavba, Spodní
starlba se skládá z monolitických nádrží z vodotěsnéha železobetonu. Tloušťka dna nádrži a
stěn bude 400 mm. Těsnost nádržije zajištěna pouze betonem, proto je nutné důkladné
provedení stěnnádrži aíizených spár. Do pracovních spár budou vloženy kř,ížové plechy pro
vznlkťizené trhliny Část nádržije zastropena str:opní deskou tloušťky 300 mm, která částečně
leží na terénu a po obvodu je podepřena základem a tvoří podlahu horní stavby. V dosazovací
a uskladňovaci nádrži budou pro,vedeny spádové q,plňové betony. Iedná se o aktivační
nádrž. dosazovací nádrž, uskladňovacitádrž ajimku užitkové vody. Y dosazovací a
uskladňovacinádržijsou provedeny spádové i,ýplňové betony. Horní stavba je z
keramických tvarovek Porotherm 44 P+D, obvodové zdivo dmýchárny a vnitřní nosné je z
tvarovek Porotherm AKU 36,5. Stropní kr:nstrukce nad l.NP je vyskládána ze stropnich
panelŮ Spiroll utrožených na obvodovém věnci. Střecha je sedlová s polovalbami a sklonem
střešních rovin 30". Střešní krytina je betonováBramac MAX 7o. Na pozemku bude
provedena skrývka ornice o mocnosti 400 mm. Výkopy stavební jámy ohorr b}t prcrvedeny až
po provedení hydrovrtŮ pro snižování hladiny podzemní vr:dy. Zakládací podminky jsou
složité.

Obsahem bakalářské práce Davida Prachaře tlylo vypracování technické zprixy
řešeného objektu, technologické studie rcalizace hlavních technolrrgických etap pro zadaný
objekt (zemni práce, základy, hrubá vrchní stavba), časový a finanční plán výstavby. základní
koncepce staveništního píovozu) výka"výmér určených objektů v]stavby, technoiogický
předpis pro provádéniželezobetonových nádrž| bezpečnostní opatření na §tavbě s ohledenr na

vznlkrizik.
Všechny přílohy jsou zpracovány velmi pěkně, přehledně, názorně a v logických

souvisiostech. Práce Davida Prachaře obsahuje všechny požadované náležitosti a splňuje
veŠkeré požadavky zaďáaí. David Prachař zpracovával bakalářskou práci sarnostatně a touto
praci prokázal, Že je výborně schopen aplikovat vlastní poznatky v konkrétní samostatné
práci.
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