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Student Jakub panáček dostal za ukol zpracovat bakalářskou práci na téma ,,Výrobný

areál ITAB Boskovice - hrubá vrchná stavba".

Náplní zadáni bylo vypracovat stavebně technologickou příprar,u na výše uvedenou

technologickou etapu z pohledu zhotovitele ve fázichpředv}robní a výrobní přípravy.

Jedná se o stavbu qýrobní haly ocelového skeletového systému s opláštěním ze

sendvičových panelů, která je specifická svjnni nadrozměrnými prvky a celkovou velikostí

haly.

Student vypracoval svoji bakalářskou práci v souladu se směrnicemi rektora školy a

děkana fakulty a rozděIllji do dvou částí. První část tvoří textové soubory, kde jsou v úvodu

umístěné povinné předepsané dokumenty, v dalších kapitolách student představuje základni

inťormace o stavbě, rozďéIeni na stavební a inženýské objekty, popis technického řešení

stavby, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, napojení na technickou a dopravní

infrastrukturu. Tyto části jsou převážně píevzaty z projektové dokumentace, která byla

písemným souhlasem poskytnuta projektantem akce k podkladovým účelům pro vytvoření

dodavatelské přípravy.

V dalších částech knižní vazby je již vlastní a samostatná tvorba studenta, ve které řešil

vlastní stavebně technologickou zprávu, v níž se odkazuje na další samostatné kapitoly v této

textové ěásti nebo které jsou doplněny další částí a to přílohovou, ve které můžeme najít

výkresy či výpočty vztahqíci se k této technologické etapě. V textové části je řešeno

staveniště včetně jeho zařizení, vzíýen^né prostorové a časové vazby, zdroje a trasy

staveništních energií včetně jejich návrhových dimenzí, kontejnerové buňky pro vybavení

staveniště, osvětlení staveniště. Y navazujících kapitolách pak student řeší širší vztahy

dopravních tras, zejména pro trasy nadrozmémýďt nákladů pro přeprar,Tr ocelových prvkŮ,

kde vytipovává zájmové body, které by se mohly stát pŤekážkou pro dopravu materiálu na

staveniště. Dále se v této textové části řeší technologický předpis pro montáž ocelového

skeletu a opláštění výrobní haly, kteý je zpracován na velmi dobré úrovni a je vhodným

návodem pro vlastní realizaci stavby. Jako další kapitolu student zvolil návrh strojní sestavy

pro zadanou technologickou etapu, která je rovněž velmi podrobně a jasně zpracovaná. Další

kapitoly jsou sestaveíy zkontrolního a zkušebního plánu pro montovaný ocelový skelet,

zplánubezpečnosti práce a zplánu sloužícího k zajištění ochrany životního prostředí při dané

akci.

V části přílohové, ve které jsou obsaženy výkresové části, rozpočtové ukazatele a

časové soubory, student vypracoval schéma staveniště s jeho prostorovými vazbami, dopravní

vztahy u staveniště včetně dopravního značení, pojezdy automobilových jeřábů pro montáž

sloupů a ostatních prvků ocelové haly a související prtkaz jeřábů, které tuto montáž



zabezpečují. V dalších souborech přílohové části jsou zpracovány pomocí softwarových
nástrojů Build Power a Contec rozpoěet technologické etapy s navazujícími limitkami
materiálů a profesí a časový plán s vyznačením kfitické cesty a souvisejícím histogramem
pracovníků.

Celkově lze konstatovat, že práce je zpracovaná přehledně a pečlivě, jak po obsahové,

tak i po estetické stránce,

Úkoly, které jsem na úvod studentovi vytýčil, student splnil. Po počátečních nejistých

krocích pŤi zpracování této ptáce, mne student v závěru potěšil, jak samostatné zvládl
dokončit tuto složitou práci.

Student touto prací prokázal, že je schopen samostatně zvládat dílčí stavebně technické
úkoly, které mu budou vytyčeny.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím bakalářskou práci
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