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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce:  Bc. Martin SIGMUND  

Oponent diplomové práce:  Ing. Václav VENKRBEC 

 

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

Stavebně technologický projekt haly teleskopických krytů - HESTEGO a.s. 

Jedná se o stavebně technologický projekt, zaměřený na etapu montované 
prefabrikované haly a provádění pilot včetně základových konstrukcí. 

 

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

Koordinační situace stavby s širšími vztahy dopravních tras, souhrnná technická zpráva, 
studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, technická zpráva zařízení 
staveniště, výkresy zařízení staveniště pro vybrané etapy, kontrolní a zkušební plán - piloty a 
základové konstrukce, prefabrikovaný skelet, strojní sestava + časové rozvržení použití strojů 
na stavbě, časový plán hlavního stavebního objektu + histogram potřeby pracovníků, časový a 
finanční plán objektový, rozpočet stavby.  

Dále měl student vyhotovit technologický předpis pro piloty a základové konstrukce, 
technologický předpis pro prefabrikovaný skelet včetně výkresů. Také byla zpracována 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Jako jiné zadání byla vyhotovena smlouva o dílo. 
Specializace je řešena z oblasti pozemní stavby - požární řešení stavby (výpočty, zpráva + 
výkresy) 

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. Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

- Zmiňujete jako limitní hodnoty nadrozměrné dopravy délku a výšku. Omezení platí i pro šíři 
transportního zařízení, jaké? 

- Bylo nutno ověřovat podjezdné výšky při dopravě (mosty, tunely) ? 

2. Souhrnná technická zpráva 

Obecně 

- Formálně se jedná o Souhrnnou technickou zprávu (dle členění kapitol). Zpráva 
není zaměřena na spodní stavbu ani skelet, nýbrž na celý objekt (zpráva nebyla 
převzata od projektanta?). Uvítal bych spíše specializovanou technologickou zprávu. 

3. Technologický předpis - piloty a základové konstrukce 

3.3.1 Převzetí staveniště  

- Píšete cituji: "bude provádět stejná firma,... k předání pracoviště nedochází...". To 
je irelevantní - máte se naučit jak převzetí probíhá, ne se tomu vyhnout. Kdo je u 
tohoto procesu přítomen, co se vyhotovuje a kontroluje, jaké jsou kompetence 
jednotlivých účastníků? 

3.3.3 Připravenost stavby 

- Jak bude zpevněna plocha pro pojezd vrtné soupravy? Jakým způsobem ověříte 
míru zhutnění (např. Edef,2 =XX MPa) in situ? Která norma ustanovuje danou 
zkoušku? 

3.4.1 Materiál 

- Zmíněná kubatura betonu již reflektuje ztratné? 

3.6.9 Betonáž hlavice 

- Postrádám informaci o tom, jaký bude kalich pro sloupy (prefabrikovaný/monolit)? 
S tím také souvisí popis činností pro zhotovení tohoto kalichu. 

4. Technologický předpis - prefabrikovaný železobetonový skelet 

Obecně 

- Uvítal bych bod "Připravenost procesu". Naopak body 4.3.2. a 4.3.3. jsou obsahem 
téměř totožné. 

4.4.1 Materiál 

- Jaké jsou stupně vyztužení jednotlivých prvků? Na základě čeho jste vypočítal 
hmotnost prvků? 
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4.6 Pracovní postup 

- Jako první budou osazeny základové nosníky. Dle výkresů budete montovat zbytek 
prvků zevnitř haly pomocí mechanizace. Jak poté přes nosníky vyjedou z objektu 
montážní plošina a autojeřáb? 

4.8.1 Stroje 

- V diagramu autojeřábu jsou posouzeny břemena nejvzdálenější a nejtěžší. Kritické 
ovšem mohou být zcela jiné kombinace. Stojí za ověření. 

5. Technická zpráva zařízení staveniště 

5.4.1 Množství vody pro stavbu 

- Jaké dimenzi potrubí DN odpovídá zmíněný průtok Q=0,18 l/s ? Je zajištěna 
potřeba vody pro požární účely? 

9. Smlouva o dílo 

- bod V - Současná kompozice smlouvy stanovuje, že 100% ceny díla bude 
zaplaceno v den dokončení díla. Reálně je toto velmi nepravděpodobné z důvodu 
rizika, že stavební společnost nebude plnit své záruční závazky (60měsíců). 

- bod X - Není stanoveno, zda je smluvní pokuta s nebo bez DPH. 

 

Přílohová část diplomové práce 

Příloha č.1 - Položkový rozpočet 

- Na základě čeho byly naceněny jednotkové ceny prefabrikátů s touto přesností? 

Příloha č.7 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

- Nejedná se o přílohu BOZP, jsou uvedeny pouze rizika na staveništi. Uvítal bych 
Plán BOZP podle všech náležitostí, případně konkrétní BOZP opatření pro danou 
stavbu. Vypovídající hodnota této přílohy je nulová. 

Příloha č.9 – Situace dopravních vztahů okolí staveniště 

- Výkres je nepřehledný, jsou špatně zvolené tloušťky čar. 

- Použité dopravní značení musí bych doplnil o "IP40 - Výjezd a vjezd vozidel ze 
stavby" a "B20a - Nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod ". Nápis "Zákaz parkování" 
není řádné dopravní značení. 

Příloha č.10 - 12 – Zařízení staveniště 

- Legenda barev je neúplná 

- Stávající budova administrativy bude v provozu během výstavby? Jaké budou 
bezpečnostní opatření? 




