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 Student Tomáš Příkazský měl za úkol zpracovat bakalářskou práci na téma: 
 „ Realizace hrubé stavby haly v Brně“. 
 
Práce je zaměřena na problematiku realizace prefabrikované skladovací haly v průmyslové 
zástavbě. 
Ve své práci student vypracoval  technickou zprávu řešeného objektu se zaměřením na 
etapu hrubé vrchní stavby, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr a 
rozpočet pro technologickou etapu  hrubé vrchní stavby, časový plán technologické etapy 
vrchní hrubé stavby. Dále student zpracoval technologický předpis dané technologické 
etapy, kontrolní a zkušební plán, výkres zařízení staveniště, vybrané detaily spojení 
prefabrikovaných konstrukcí. 
 
 
1) Po prostudování bakalářské práce vypracované na téma „Realizace hrubé stavby haly v 
Brně: 
 
Připomínky: Souhrnná technická zpráva 

- v části 2. celkový popis stavby je špatně popsán rozměr budovaného 
objektu (96,6m x 2,6 m místo 96,6 x 72m.  

- v části 2.6.2 konstrukční a materiálové řešení je zmínka o podsypu 
tvořícím konstrukční vrstvu podlahy, není zde zmíněna jeho tloušťka, 

- v části 2.6.2 konstrukční a materiálové řešení je zmínka o izolaci proti 
radonu,  není zde však popsáno, kde se tato izolace bude nacházet, 

- v části 3 připojení na technickou infrastrukturu nejsou popsány dimenze 
přípojek, 

- z popisu oplocení staveniště v části 8. zásady organizace výstavby není 
zřejmá jeho výška,  

- z části 8 zásady organizace výstavby není patrno omezení pro provádění 
stavebních prací s ohledem na zvýšenou hladinu hluku, jak bude 
problematika hluku při stavební činnosti řešena v průběhu realizace 
stavby, 

- z části 8.3  napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu  
není zřejmá šířka staveništních komunikací, jak široké budou staveništní 
komunikace, 

- v části 8.7 maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě není zatřídění vyprodukovaných odpadů podle katalogu odpadů  

- v části 8.10  není odkaz na nařízení vlády 362/2005 které se zabývá 
problematikou BOZP při práci ve výškách, 
  

 
 
 



Situace stavby se širšími dopravními vztahy: 
- v části nadměrná doprava je napsáno že při přepravě ŽB prvků bude 

překročen limit délky a váhy soupravy, z popisu dopravní trasy nejsou 
zřejmé poloměry bodů zájmu ani nosnost mostních konstrukci, 

 
Technologický předpis pro realizaci hrubé stavy haly v Brně: 

- v části 3.1 materiál není dostatečně popsán všechen použitý materiál 
(délky a rozměry panelů, bednění stěn, délky nosníků PERI), 

-  z předpisu není zřejmé z které budoucí části objektu bude započata 
montáž sloupů,  

- v předpisu není popsáno skladování hydroizolačních pásů, jakým 
způsobem je skladování prováděno 

 
Technická zpráva zařízení staveniště: 

- není zřejmé jaká je navržena šířka brány která bude sloužit pro vjezd na 
staveniště, 

- není zřejmé jaké konstrukce jsou staveništní komunikace, 
 

Další přílohy: 
- na výkrese "polohy jeřábu při montáži sloupů a montáži průvlaků" je 

okótována poloha jeřábu je v jedné ose v druhé nikoli, 
- v části  13 kontrolní a zkušební plán  u geometrické přesnosti by bylo 

vhodnější  vypsat konkrétní tolerance, 
- v části 9 porovnání ceny jeřáby by bylo vhodnější porovnání více druhů 

autojeřábu oproti porovnání autojeřábu se věžovým jeřábům, nejsou zde 
zahrnuty náklady na dopravu autojeřábu ani  technické parametry 
věžového jeřábu 
 

Výkres  zařízení staveniště: 
- dle mého názoru zvoleno nepříliš vhodné měřítko výkresu, což činí 

výkres nepřehledným 
- z výkresu není patrné zda budou na komunikaci vedoucí na staveniště 

umístěny značky upozorňující na výjezd ze stavby a upravující rychlost v 
místě výjezdu zástavby 

- nevhodně umístění staveništního rozvaděče - daleko do staveništních 
buněk 

- na výkresu není zakresleno osvětlení staveniště 
 

2) Student prokázal dobré schopnosti řešení stavebně - technologických  problémů 
spojeních s realizací stavebního díla. Práce mohla být podrobněji zpracována. Bakalář 
zpracováním této práce prokázal dobré znalosti a schopnosti odpovídající jeho stupni 
vzdělání.  
 
3) Student prokázal své odborné znalosti a míru splnění zadání BP považuji za dobrou – 
odpovídá zaměření studenta a plní všechny body zadání dle předpokladů na studenta jeho 
stupně vzdělání kladených. 
 
4) Při své práci student použil soudobých moderních technologií výstavby a použil moderní 
strojní zařízení.  
 



5) Při vypracování bakalářské  práce byly použity platné normy, zákony a vyhlášky. 
 

6) Formální úroveň práce je dobrá. Celkově se jedná o zdařilou práci, svým rozsahem a 
kvalitou splňuje požadavky kladené zadáním bakalářské práce. 
 
7) Po zvážení rozsahu, kvality, tématu, míry splnění zadání a odbornosti předložené práce ji 
hodnotím známkou dle ECTS: 
 
   
Klasifikační stupeň ECTS:          C/2 

 
 
 
 

V Brně dne           2.6.2014   
              Podpis  
Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


