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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce:  Bc. Ondřej VALOUCH  

Oponent diplomové práce:  Ing. Václav VENKRBEC 

 

Byla mi předložena diplomová práce studenta Bc. Ondřeje Valoucha, který vypracoval svou 
práci s názvem: 

vybrané části stavebně technologického projektu 
- LOGISTICKÉ CENTRUM HEMAT 

Jedná se o stavebně technologický projekt, zaměřený na etapy provádění montáže ocelové 
konstrukce skeletu a základových konstrukcí. 

 

Dle přílohy k zadání diplomové práce měly být vypracovány tyto části stavebně 
technologického projektu: 

Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace stavby s širšími 
vztahy dopravních tras, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, 
návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů - dimenzování, umístění, dosahy, časové 
nasazení, projekt zařízení staveniště, časový plán a finanční plán stavby - objektový, časový 
plán hlavního stavebního objektu SO03 - položkový harmonogram. 

Dále měl student vyhotovit technologický předpis pro základové konstrukce a pro montáž 
ocelové konstrukce a jejich vizualizace části postupu, kontrolní a zkušební plán kvality pro 
činnosti zpracovávané v technologických předpisech, plán BOZP a výpis nejdůležitějších 
rizik, 

Jako další zadání byl zpracován položkový rozpočet hlavních stavebních objektů, vizualizace 
ocelové konstrukce a pracovních postupů, řešení problematiky nadrozměrné dopravy. 

Konkrétně je zadání aplikováno na výše uvedenou stavbu. 

Jako podklad slouží část převzaté projektové dokumentace včetně potvrzeného souhlasu 
projektanta k využití pro účely zpracování diplomové práce. 

Zadání diplomové práce včetně přílohy zadání diplomové práce bylo studentovi předáno 
31.3.2014 vedoucím práce. 

Práce je zpracována velmi přehledně do odpovídajících detailů. 
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Po podrobném prostudování práce mám tyto připomínky a dotazy: 

Textová část diplomové práce 

3. Studie realizace hlavních technologických etap SO03 a SO04 

3.5.1.2 Zemní práce (HTÚ) 

- Jakým způsobem ověříte míru zhutnění (Edef,2 =80MPa) in situ? Která norma 
ustanovuje danou zkoušku? 

4. Technologický předpis - základové konstrukce 

4.4 Materiál, doprava, skladování 

- Bylo v rámci výkazu výměr počítáno se ztratným? 

- Výztuž základových patek je běžně počítána na hmotnostní jednotky (kg / tuny) 

- Kari sítě je vhodné (z důvodu lepší orientace spotřeby) uvést také v m2 s ohledem 
na přesahy jednotlivých mříží. Nenašel jsem informace o přesném typu Kari sítí. 

4.9.5. Postup práce 

- Jakým způsobem bude provedeno prostorové zajištění dílců při bednění druhé 
úrovně základů v místě patky? Nebude narušen beton první úrovně patky? 

7. Technická zpráva zařízení staveniště 

7.1.6. Odhad nákladů ZS 

- Suma za střežení staveniště je poměrně vysoká (546 tis. Kč). Je nutné hlídat stavbu 
24hod./den? Myslím, že postačí hlídat pouze mimo pracovní dobu, kdy zde nebude 
vedení stavby. Také lze nasadit kamerové systémy. 

- Jak budou likvidovány případné úniky ropných a olejových látek ze strojů a 
mechanismů na stavbě? Jaké prostředky nebo přípravky budou k tomuto účelu na 
stavbě k dispozici? 

Přílohová část diplomové práce 

P7.1 až P7.3 – Zařízení staveniště 

- Objekty ZS jsou napojeny na nově budovanou kanalizaci s ČOV a výtlakem. Bude tento 
systém funkční již při výstavbě? Vyžadovalo by to předchozí uvedení systému do provozu. 

- Bude se využívat pro staveniště i stávající severní brána? Byl by to již třetí vjezd na 
staveniště. To bude spojeno s nepřehledností stavbyvedoucího. 

- Kde bude umožněno parkování osobních vozidel návštěv stavby (např. pro kontrolní dny). 

P2.3 – Širší situace dopravních vztahů 

- Byly prověřeny podjezdné výšky u mostů a tunelů na trase? 

 




