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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce:  Bc. Pavel KAPOUN

Oponent diplomové práce:  Ing. Václav VENKRBEC

Byla mi p�edložena diplomová práce studenta Bc. Pavla Kapouna, který vypracoval svou 
práci s názvem: 

Stavebn� technologický projekt polyfunk�ního domu v Brn�. 

Jedná se o stavebn� technologický projekt, zam��ený na etapy základových konstrukcí, 
p�edevším záporového pažení a svislé nosné konstrukce. 

Dle p�ílohy k zadání diplomové práce m�ly být vypracovány tyto �ásti stavebn�
technologického projektu: 

Technická zpráva ke stavebn� technologickému projektu, Situace stavby s širšími vztahy 
dopravních tras, rozpo�et, bilance zdroj�, �asový a finan�ní plán celé stavby, výkres a za�ízení 
staveništ� pro provedení �ešené stavby, projekt za�ízení staveništ� polyfunk�ního domu v 
Brn�. 

Dále m�l student vyhotovit návrh strojní sestavy pro vybrané technologické p�edpisy, 
kontrolní a zkušební plán polyfunk�ního domu v Brn�, technologický p�edpis 
pro pažení výkop�, technologický p�edpis pro zhotovení svislých nosných konstrukcí, plán 
rizik a BOZP k vybraným technologickým p�edpis�m.  

Jako další zadání byl zpracován návrh polostabilního hasicího za�ízení 
v podzemních garážích. 

Byla vyhotovena rovn�ž specializace z oblasti a to údržba a technologie rekonstrukcí. 

Konkrétn� je zadání aplikováno na výše uvedenou stavbu. 

Jako podklad slouží �ást p�evzaté projektové dokumentace v�etn� potvrzeného souhlasu 
projektanta k využití pro ú�ely zpracování diplomové práce. 

Zadání diplomové práce v�etn� p�ílohy zadání diplomové práce byly studentovi p�edány 
30.9.2014 vedoucím práce. 

Práce je zpracována p�ehledn� a obsah vykazuje spln�ní zadání! 
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Po podrobném prostudování práce mám tyto p�ipomínky a dotazy: 

Textová �ást diplomové práce

1. Technická zpráva polyfunk�ního domu v Brn�

1.2.1. + 1.3.3. Základové pom�ry dle IG pr �zkumu + založení objektu 

- V kapitole 1.2.1. je uvedeno, že v rámci IG pr�zkumu nebyla nalezena podzemní 
voda ani agresivní látky. Pro� je v kapitole 1.3.3. navrženo založení pomocí tzv."bílé 
vany"? 

5. Projekt za�ízení staveništ�  

5.1.1. Informace o rozsahu staveništ�

- Na str. 50 je zmín�no: "V míst� vjezdu na staveništ�. bude plot p�erušen a nahrazen 

pr�myslovou závorou... (možná jen brána ze dvou kus� pletiva v ocelovém rámu... 

závora stojí 30 tisíc)." Cením si ekonomické úvahy: Jaký typ byl tedy vybrán? Je 
pr�myslová závora vhodná pro zabezpe�ení staveništ�? 

5.2.3. Inženýrské sít� na staveništi

- Jedná se o nov� budované sít� pro objekt. nejsou �ešeny p�ípojky samotného 
staveništ�. V rámci kapitoly projektu pro za�ízení staveništ� jsou tyto informace na 
str. 53 - 58 bezp�edm�tné. Budou objekty za�ízení staveništ�  na tyto sít� napojeny, 
jak? 

5.3.2. tabulka �.1 - návrh po�tu staveništích bun�k

- Nasazení po�tu 27 kontejner� je dle mého názoru p�edimenzováno. Pro jakou fázi 
výstavby se jedná. Po�ty hygienických kontejner� postrádá smysl - po�ty 
za�izovacích p�edm�t� neodpovídají p�dorys�m (toalety, pisoáry). po�et 7 
hygienických kontejner� vyžaduje dostate�nou dimenzi p�ípojných míst 
inženýrských sítí, vysv�tlete princip napojení? 

5.4.1. Sklady a skládky

- Je navrženo celkem 600m2 skládek, budou zpevn�ny �i nikoliv? Dimenzi bych volil 
v návaznosti na finan�ní propo�et a technologické požadavky. 

5.4.7. Oplocení 

- V této kapitole je zmín�no oplocení výše 2,0m. V kapitole 5.1.1. je výše 1,8m. 
Která hodnota platí? Jaké je minimum? 

5.6.1. Dimenze spot�eby vody 

- na jaký rozm�r DN bude staveništ� reáln� napojeno, vyhoví toto napojení na 
požadované DN65? Bylo po�ítáno s požární vodou pro staveništ�? 
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5.6.2. Výpo�tové zatížení el. energie pro staveništ�

- pro� je po�ítáno s výkonem? Zajímá nás p�íkon. Koeficienty sou�asnosti je nutno 
odlišovat dle typu spot�ebi�e. Rovn�ž koeficient ztráty vedením není zohledn�n. 
Volil bych p�esn�jší postup nutného p�íkonu elektrické energie: 

P = 1,1 * {[(0,5*P1+0,8*P2) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]}0,5

kde: P1 - p�íkon spot�ebi��; P2 - osv�tlení; 1,1 – koeficient ztráty vedení; 0,5 a 0,7 – 
koeficient sou�asnosti elektromotor�; 0,8 – koeficient sou�asnosti vnit�ního 
osv�tlení; 1,0 – koeficient sou�asnosti venkovního osv�tlení. 

5.9. Ekologie a nakládání s odpady

- postrádám alespo� základní legislativu k dané kapitole, p�ípadn� p�edpokládané 
množství a kategorie odpad�. 

6. Návrh strojní sestavy 

6.1.1. Kolový naklada�

- kolový naklada� považuji pro t�žení zeminy krajn� nevhodný. Volil bych rypadlo 
p�im��ené velikosti s hloubkovou lžící.

7. Kontrolní a zkušební plán stavby 

- v textu ani v tabulkové p�íloze nejsou zmín�ny žádné požadované kritéria 
(tolerance, odchylky od normálu atd.). KZP  je tedy reáln� nepoužitelný. 

8. Technologický p�edpis pro pažení výkop�

obecn� - materiál 

- zcela chybí jakýkoliv výkaz vým�r pažení, resp. postrádám soupis materiál� pro 
danou etapu (zápory, pažiny - �ezivo, pramenicové kotvy atd.). 

8.2. Transport materiálu 

- postrádám klasické d�lení: doprava primární a sekundární.

8.3.4. P�evzetí staveništ�

- jedná se o staveništ� s velkým po�tem skrytých inženýrských sítí. Jak bude 
provedeno p�edání informací o t�chto sítích? 

8.6.1. Pracovní postup pro pažení výkop� základové jámy

- dle na�ízení vlády 591/2006 Sb., je nutné pažit výkopy p�i hloubce 1,3 m v 
zastav�ném území. �ešené staveništ� (Brno) považuji za zastav�né území, tedy 
pažíme od hloubky 1,3m. 
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9. Technologický p�edpis pro zhotovení svislých nosných konstrukcí 

Obecn� - materiál 

- zcela chybí jakýkoliv výkaz vým�r betonáží, resp. postrádám soupis materiál� pro 
danou etapu (bedn�ní, výztuž, beton, dopl�kový materiál). 

9.3.2. P�ipravenost stavby  

- jak se bude fyzicky kontrolovat rovinatost vodorovné konstrukce dle zmín�ných 
kritérií: 3mm na  plochu 2m2? 

9.6.2. Zhotovení papírového bedn�ní  

- zcela chybí kapitola skladování. Jak bude možné skladovat papírové bedn�ní v 
suchu, jež je dlouhé cca 4,6m? 

10. Plán rizik a BOZP k vybraným technologickým p�edpis�m

10.2.1. Nakládání s odpady  

- v rámci seznamu p�edpokládaného vzniklého odpadu, bych uvítal i jednotlivé 
zp�soby likvidace. 

11. Návrh polostabilního hasicího za�ízení...

- postrádám ur�ení t�ídy rizika pro daný objekt (LH, OH, HHP, HHS...)?

- jakým zp�sobem budou sprinklery napájeny vodou (ve�ejný �ád, vlastní nádrž), 
jaké jsou výhody/nevýhody jednotlivých z nich? 

- jedná se o mokrou �i suchou soustavu?

P�ílohová �ást diplomové práce

�.1 –  �asový plán

- Úkoly �. 44, 50 a 56 (souhrnné úkoly St�n dle jednotlivých díl�) probíhají sou�asn�. jedná 
se p�edevším o práce armování výztuže st�n. Každý díl disponuje 18 pracovníky. Myslím, že 
nebude možné nasadit celkem 54 osob na armování z d�vodu kolize tzv. pracovní fronty. Dle 
bilance zdroj� je po�et pracovník� 80. Kde je nasazeno dalších 26 pracovník�? 

�.2 – Propo�et dle THU

- je zapo�ítána sazba DPH 21%. Pravd�podobn� se jedná o objekt s p�evládající �ástí 
bytových jednotek z více než poloviny podlahové plochy. Pro� nebylo použito 
snížené sazby DPH dle § 48 odst. 2a Zákona 235/2004Sb. - Zákon o dani z p�idané 
hodnoty? 

�.2 – Položkový rozpo�et

- dtto viz. p�edchozí bod. 

- Vedlejší náklady (VRN) jist� nebudou nulové? 
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- 1.PP - Díl 1 - Zemní práce - pro� není p�ipo�ten p�íplatek za lepivost zeminy, 
p�ípadn� také ocen�ní svislého p�emíst�ní výkopku? 

- 16.NP - Díl 3 - Svislé a kompletní konstrukce - ve výkazu vým�r zdiva postrádám 
odpo�et ploch otvor� a p�eklad� dle standard�. Vzhledem k vysokým objem�m 
tohoto materiálu nebudou �ástky zanedbatelné. Jak je toto ošet�eno?  

�.3 –  Bilance zdroj�

- V lednu 2018 je nasazeno cca 80 pracovník�. Dle �asového plánu budou provád�ny 
pouze práce souhrnného úkolu �. 749, tedy celkem 22 osob. Kde se pod�lo cca 58 
osob? 

�.4 –  Za�ízení staveništ�

Výkres 4b 

- severní vjezd není opat�en uzamykatelnou bránou, není z�ejmý provoz 
vnitrostaveništní komunikace (jednosm�rný/obousm�rný). Jak bude probíhat 
vyhýbání vozidel v míst� vjezdu, širokém dle my�ky automobil�? Volil bych 
samostatný vjezd mimo my�ku.

- nevhodn� umíst�ny kontejnery se staveništním a komunálním odpadem ve volné 
ploše staveništ�. 

- postrádám kótování stavebních objekt�, do�asných objekt�, délky p�ípojek 
do�asných inženýrských sítí v��i pozemku 

- jak bude demontován je�áb Liebherr 110 EC B6? Je nutnost umístit tento zdvihací 
mechanismus do plochy objekt? Vynucené technologické spáry v betonových 
konstrukcích na celou výšku objektu považuji za problematické. 

�.5 – Kontrolní a zkušební plán

- zat�íd�ní do fází (vstupní - meziopera�ní - výstupní) postrádají smysl. Nap�. bod 
�.20 - kontrola výztuže bude jist� kontrolou meziopera�ní. 

Záv�r: 

Je možno konstatovat, že student p�istupoval k �ešení zadaného úkolu sv�domit� a komplexn�
jak po stránce obsahové, tak odborné. Výsledkem je kvalitn � zpracovaná �ást 
technologického projektu. Z hlediska kombinace konstruk�ních systém� vybraného 
stavebního díla je nutno poukázat, že student vytvo�il práci co do kvantity nad rámec b�žných 
požadavk� diplomových prací. Práce je dob�e zpracována z hlediska technického �ešení. 
Student se zamyslel nad �asovým plánováním stavebních prací v�etn� vy�ešení stavebn�
technologických vazeb a �ešením technologických p�estávek a návazností stavebních objekt�. 




