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Bc, Martin Kalců vypracoval diplornovou práci na térna,. ,,Stavebně technologieký
projekt místní komunikaceve' Zd'íru nad Sázavouo'.

Popis stavby. Jedná §e o novostavbu místní komunikace včetně mostu, která bude
sloužit k připojení novó obytnó části Klaťar se středem města.

Komunikace je navržena jako základní kategclrie MS 9 s návrhovou rychlostí v : 50
kmlhod. Délka úseku je aď zaóí*ku úsekrr ve Wonkově ulici po napojení na počátek
komunikace sídliště 783 m. Součástí komunikace je objek SO 201" cožje most přes řeku
sáza,,u. zalaženi pcdpěr mostu je hlubinné na velkoprúměrových vrtaných pilotách. piloty
jsou opřeny do skalniho podloží. Pilíře jsou navrženy jako stěny konstantniho prŮřezu po celé
výšce, Nosná konstrukce mostu je navržena jako spojitý nosník o třech polich s trámovým
piiěnýmŤezem se symetrickymi konzolami z nronoiitického předpjatého betonu. Rozpětí
krajních palí činí n 3a rn, středního pole přes §ázar,,u pak32,2 m

Obsahem diplomové práce Bc. Martina Kalců bylo zpracování těchto příloh:
technická zpráva ke stavebně technoiogickému projektu, koordinační situace stavby se širšími
vňaby dopravnich tras, časový a finančního plánu objektový, studie realizace hlavních
technologic§ch etap SO 201 Most přes Sázall1 projekt zaíizeni staveniště - výkresová
dokurnentace, časový plán budováni allkvidace objektů ZS, ekonomické vyhodnocení
nákladů naZS. Návrh hlavních strojů amechanizmů, časový plán SO 201 Most přes Sázavu -
technologický normál a časový harmonogram, plán zajištění matertá|oých zdrojů pro
nasazeni strojů, nasazeni pracovniků a daprava čerstvého betonu pro nosné konstrukce *

podrobné řešení pomoci analýzy jizd,l<terá byla provedena v simulačním progfarnu Arena,
technologický předpis pro kotveni anapínání předpinaci ýztvže, a předpis pro injektování
kanálku předpínací výztuže. Kontrolni a zkušební plán je zpracován pro výše uvedenó oba
technologické projekty. Jako jiná zadáni Bc.Martin Kalců zpracoval položkoq, rozpočď
stavby pro objekt SO 201 Most přes Sázavu včetně výkazu výměr s vyrržitím SW EuroCalc,
dále velmi pěknó a názorné graťtcky zpracavané schéma postupu výstavby a opatření
k omezení působení rizik.

Zpraccvaná diplomovápráceje na velrrri dobré odborné úrovni, je podrobná, přehiedná,
zahrnqe všechny důležité podt<trady pro provozní praxi a následnou bezproblémovou realizaci
dila.

Bc, Martin Kalců práci zpracovával samostatně, problematiku výborně pochopil, práce
je přehledná, úplná a zahrnuje všechny důležité podklady pro provozní praxi.

Práce obsahuje všechny potřebné náležitosti a velmi dobře splňuje veškeré požadavky
zadáni včetně částí, které byly zpracovány nad rámec zadáni. Bc. Martin KalcŮ touto prací
prakázal, že je schopen velmi dobře aplikovat vlastní paznatky v ptavozni praxi.

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 --
V Brně dne 24.1.2a15

Klasifikačrrí sfupnice

Klas, stupeň ECTS A B C D I, r

číseirra klasifikace l"5 2 )§ 3 4

Podpis


