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Student Bc. Jan Kolář vypracoval svoji diplomovou práci na téma: 

Bytový dům Nové Pitkovice, objekt T+S – stavebně technologický projekt 

Jedná se o novostavbu obousměrného nosného systému z žb a keramických tvarovek. 

 

 

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 – obektový, studie realizace 
hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavbních strojů 
a mechanismů, technologický předpis pro zateplení a zastřešení.  

Dále měl student zpracovat časový plán hlavního stavebního objektu, plán zajištění 
materiálových zdrojů pro objekt S, kontrolní zkušební plán kvality pro provedení zateplení a 
zastřešení. 

Konkrétně je zadání aplikováno na novostavbu bytového domu v Novýc Pitkovicích, obekt 
T+S. 

Jako jiné zadání student zpracoval nad rámec zadání: Cenovou nabídku, Smlouvu o dílo, 
Požárně bezpečnostní řešení pro objekt S. 

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

Práce je zpracována do odpovídajících detailů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drobné připomínky: 

Textová část diplomové práce: 

Kapitola E – Projekt ZS: 

Bod 4.3. – Oplocení – Jaká je celková délka oplocení staveniště? Jaké jsou šíře bran? 

Bod 7. – Inženýrské sítě – jakým průměrům potrubí DN odpovídá vypočítaný průtok 
vody? Jaké jsou DN k dispozici pro staveniště? 

 

Bod 3.1. – Zdroje pro stavbu – Kdo zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí 
a předání informací o jejich poloze dodavateli stavby? Jaký zápis bude proveden? 

Kapitola G – Návrh strojní sestavy: 

Životní prostředí - 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 přítomny? 

 

Výkresová část diplomové práce: 

Výkres č. B.2.1 – zařízení staveniště: 

- Skládky – Z jakého materiálu bude podloží pod silničními panely pro parkoviště a 
pod kontejnery? Do jaké míry budou hutněny? 

- zakázaná manipulační plocha by se měla objevit i nad objekty ZS. 

- Kde budou umístěny skladovací plochy (kontejnery) pro odpad? 

- bylo řešeno mytí aut, vyjíždějících ze stavby včetně ORL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




