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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce:  Bc. Richard VALA  

Oponent diplomové práce:  Ing. Václav VENKRBEC 

 

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

Stavebně technologický projekt objektu skladovací haly 

Jedná se o stavebně technologický projekt, zaměřený na etapu 
montované prefabrikované konstrukce haly. 

 

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

Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace stavby se 
širšími vztahy dopravních tras,  časový a finanční plán stavby - část haly, studie realizace 
hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště - výkresová 
dokumentace, časový plán budování a likvidace objektů ZS, návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanismů - dimenzování, umístění, doprava na staveniště, montáž, dosahy, časové 
nasazení, zdroj a odběr energie, bezpečnostní opatření, časový plán části haly - technologický 
normál a časový harmonogram, plán zajištění materiálových zdrojů pro část haly 

Dále měl student vyhotovit technologický předpis pro nosnou konstrukci haly, kontrolní a 
zkušební plán kvality pro nosnou konstrukci haly, zprávu BOZP. 

Jako jiné zadání byl vyhotoven technologický předpis na demolice stávajících objektů, BOZP 

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 do odpovídajících detailů a vykazuje naplnění požadavků zadání. 
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Po podrobném prostudování práce mám tyto připomínky a dotazy: 

Textová část diplomové práce 

1. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 

Obecně 

- Formálně se jedná o Průvodní zprávu (dle členění kapitol). Zpráva není zaměřena 
na konkrétní etapu, nýbrž na celý objekt. Uvítal bych spíše specializovanou 
technologickou zprávu. 

5. Projekt zařízení staveniště 

5.3 Charakteristika staveniště a okolí 

- Inženýrské sítě – kdo zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí a předání 
informací o jejich poloze dodavateli stavby? 

5.6.2.6 Skládka vytěžené zeminy 

- zeminu můžeme skladovat do větší výšky než 1,5m, do jaké? 

5.13.2. Ochrana proti hluku 

- Jaká je nejvyšší přípustná hodnota hygienického limitu hluku LAeg,S = LAeg,T pro 
standardní osmihodinovou směnu dle platné legislativy §2 nařízení vlády 
č.148/2006Sb.? 

 5.13.4. Ochrana proti znečištění komunikací 

- Zvážil bych umístění mytí vozidel + ORL. 

6.Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

- Z obrázku 6.8. není zřejmé, zda byl jeřáb posouzen na opravdu kritickou kombinaci 
břemen (netěžší, nejvzdálenější, kritické). Je zmíněno pouze kritické. 

- Z obrázku 6.11. i 6.19 je zřejmé, že bod leží v 1/3 kapacity jeřábu. Jeřáb je 
předimenzován. Není možné použít menší jeřáb? Není možné použít menší jeřáb - 
např. AD16 nebo AD20? 

9. Technologický předpis pro nosnou konstrukci 

9.2.1 Materiál  

- Jaké jsou stupně vyztužení jednotlivých prvků? Na základě čeho jste vypočítal 
hmotnosti prvků? Postrádám doplňkový materiál jako jsou zálivkové výztuže, vázací 
prostředky, svařovací materiál, prostředky pro ochranu styků, dřevěný pomocný 
materiál pro zajištění polohy sloupů (klíny, trámky) apod. 

9.7.1 Montáž sloupů  

- Sloupy budou pouze zaklínovány a zabetonovány? Není počítáno s provařením? 
V kterém okamžiku bude sloup odepnut ze závěsu? 
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Postup obecně 

– Postrádám zmínku o distančních prvcích. Jaké distanční tělesa budou u sloupů 
a jaké u stropních desek? 

- Jak se budou kontrolovat správná geometrie a niveleta osazení prvků? 

- Postup je dle mého názoru velmi zkrácený 

Přílohová část diplomové práce 

P.2.02 - Situace širších vztahů 

- Byly posouzeny kritické místa průjezdů (poloměry otáčení křižovatek, podjezdy, 
nosnosti mostních těles)? 

P.3.01 - Propočet stavby 

- Proč není v propočtu započteno zařízení staveniště? jak bude naceněna 
mimostaveništní doprava? 

P.5.02 - Zařízení staveniště 

- Není zaznačen směr příjezdu na staveniště, dle šipek v legendě - není zřetelně 
jasné, kde je příjezd a přilehlé stávající komunikace. 

- Zpevněné plochy mají popis 45MPa. Co to znamená? Jak toto číslo reálně zjistíme 
na staveništi? 

- Chybí vyznačit zakázaný manipulační prostor jeřábu 

- Na staveništi se vyskytuje dočasná zpevněná plocha z asflatu ? Proč z tohoto 
materiálu? 

- Pozice autojeřábů nejsou přesně definovány. 

- Co znamená "vodovodní vyústění" ? Je osazen alespoň vodoměr? 

P.5.05 - Rozpočet zařízení staveniště 

- uvedl bych také cenu za náklady na ostrahu staveniště: např. 20:00 - 6:00 (10hodin 
x 90Kč/h x 30dnů x 7měsíců = 189 000 Kč), případně další drobné vybavení (hasicí 
přístroje, Vapex apod.) 

P.7.01 - Časový harmonogram části stavby 

- Úkol č. 11 (zásyp hutněný) bych navázal na úkol č.10. Proč nyní navazuje na úkol 
č. 20 (montáž stužidel)? 

Úkol č. 22 (montáž střešních panelů) je nesmyslně navázán na úkol č. 13 (základová 
deska). Je možné výrazně zkrátit dobu výstavby navázáním na úkol č.20 s vazbou 
např. Z-Z +50%. 

 

 




