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Student Bc. Filip Uzel vypracoval svoji diplomovou práci na téma: 

Rekonstrukce památkově chráněného objektu pozemního stavitelství 

– Stavebně technologický projekt 

Jedná se o rekonstrukci historického objektu za pomocí sanačních technologií a statických 
úprav, dále bude provedena nová přístavba objektu. 

 

 

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

Technická zpráva ke stavebně technologickému objektu, 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 sanace zdiva pomocíelektroosmotického systému 
a technologický předpis pro zpevnění zdiva helikální výztuží.  

Dále měl student zpracovat časový plán hlavního stavebního objektu, plán zajištění 
materiálových zdrojů pro objekt SO 01, kontrolní zkušební plán kvality pro provedení 
svislých a vodorovných konstrukcí. 

Konkrétně je zadání aplikováno na rekonstrukci památkově chráněného objektu Hlídka 4 
v parku Špilberk v Brně. 

Jako jiné zadání student zpracoval nad rámec zadání: Rozpočet, Plán BOZP a Plán rizik 
bouracích prací. 

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

Práce je zpracována do odpovídajících detailů. 

 

 

 

 

 

 



Připomínky: 

Textová část diplomové práce: 

Kapitola B 1.2 – Technická zpráva ZS: 

Bod 2.3.1. – Skládky – Z jakého materiálu budou zpevněné plochy pro skládky, 
pro parkoviště a pod kontejnery? Do jaké míry budou hutněny? 

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 B 1.3 – Technologický předpis sanace zdiva elektroosmotickým systémem: 

Bod 3.1.4. – Vodivý lák – jaká je přesná specifikace vodivého láku a především 
použité množství? 

 

Kapitola B 1.4 – Technologický předpis sanace zdiva pomocí helikálního vyztužení: 

Bod X. – 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? 

Bod VIII.  – Pracovní postup – V jakých délkách bude helikální výztuž dodávána 
na stavbu a v jakých délkách instalována do drážek? 

 

Kapitola B 1.8 – Finanční náklady zařízení staveniště: 

Jaké budou náklady na čerpadlo betonu a především systém vedení pro čerpání 
směsi? Bude čerpadlo na staveništi nepřetržitě? 

 

Výkresová část diplomové práce: 

Výkres č. B.2.1 – zařízení staveniště: 

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

- Jak je široká staveništní brána? 

- Postrádám legendu k objektům ZS a skládkám (označení S1 – S2, B1-B4) 

 

Výkres č. B.2.2 – Širší dopravní vztahy: 

- Není zřejmá šíře komunikace, jak zajistíme vyhýbání protijedoucích vozidel 
na poměrně dlouhé vzálenosti? 

 

 

 




