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Úkolem studenta Vojtěcha Poly bylo vypracování bakalářské práce na vybrané téma. Student 
si zvolil téma: ,,REALIZACE SPODNÍ STAVBY BYTOVÉH DOMU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH“. 

Práce svým zaměřením řeší problematiku realizace spodní stavby bytového domu, od 
počátku realizace zemních prací a jejich technologií, přes proces přípravy a  betonáže 
základových pasů a základové desky, konkrétně zpracovává výkazy výměr, týkajících se 
zemních prací a samotné betonáže a popisuje organizaci výstavby jako celku.  

Součástí práce je průvodní a technická zpráva, časový plán konkrétní technologické etapy a 
řešení bezpečnosti práce během této etapy. Je dále řešena mechanizace stavby, širší 
dopravní vztahy a hluková studie. 

Po prostudování práce si dovoluji vznést tyto dotazy a připomínky: 

A. Textová část 

1. Průvodní zpráva 

1.4.9. Jaká je doba výstavby?  

      Základní bilance stavby? 

     2.  Technická zpráva 

      Z jakého důvodu se student orientuje podle staré vyhlášky č. 499/2006 Sb.?  

      Jaká vyhláška je nyní platná? 

      2.1.3.   Jak souvisí akustika s určováním plošné hmotnosti? 

               Jakým způsobem bude odvedena dešťová voda ze střechy objektu? 

      2.1.4.   Jaký je rozdíl mezi pitnou vodou a TUV? Nebylo by výhodnější realizovat 
společný výměník se systémem pro ohřev TUV pro celý dům místo instalace 
ohřívačů v každé bytové jednotce? 

      2.1.11. Zhodnocení omezení dopravy v místě stavby s ohledem na předpokládaném 
využití nákladních automobilů a těžké techniky?  

      2.8. Je uvedeno řešení přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu, jaká 
opatření ale budou zavedena s ohledem na osoby s omezenou schopností 
orientace? Jaké jsou možné způsoby řešení těchto podpůrných opatření? 

 A.2.1. Technologický předpis pro zemní práce 

       1.1.2. Jakou hranu nájezdu uvažujete? Není dle situace nájezd delší? Z jakého 
důvodu je maximální výška nájezdu uvedena s přesností na mm? 

       1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. 



 Proč je v technologickém předpisu pro zemní práce popis svislých a vodových 
konstrukcí objektu a popis zastřešení? 

1.2. Co znamená, když je stavební jáma ,,vyspárována“ v poměru 1:1? 

5.1. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek není nutné dodržovat 
časový harmonogram stavby? Je v souvislosti s počasím zavedena časová 
rezerva?  

5.2. Jak souvisí vybavenost stanoviště s výkopovými pracemi? 

8.3 Mohou být zajišťovací lavičky ve větší vzdálenosti od hrany objektu? 

A.2.1. Technologický předpis pro betonáž 

      1.3.2. Jak souvisí svislé konstrukce ze systému Porotherm s technologickým 
předpisem pro betonáž?  

       5.1. Co znamená hydratace betonu? V jakém počasí je třeba základovou 
desku kropit? 

       8.4. Jak se hutní čerstvý beton vibrační deskou? Podle čeho budou do 
betonu zapichovány roxory?  

A.3. Výkaz výměr 

       2. Nelze se orientovat ve výkazu výměr, chybí popis figur ve výkresu, 
výkres není čitelný 

A.4. Zásady organizace výstavby 

      1.4. Bude vyznačena objízdná trasa v případě uzavření ulice Biskupské? 

 Je řešena spotřeba vody při mytí kol nákladních aut v bilanci stavby?  

2.1. V případě uzavření ulice by bylo vhodné informovat příslušné silniční 
orgány – info dopravním značením plošně po městě – po okolí místa 
stavby.  

3.1 Co je kamenný obal nápojného bodu přípojky NN? 

3.2.1. Uvažuje spotřeba vody také mytí kol vysokotlakým čističem? 

5.1.1.    Vyhoví minimální plocha normě na 1 pracovníka? Myslím, že by bylo 
vhodnější doplnit vhodným obrázkem s řešením půdorysu zařízení 
staveniště. 

A.5. Návrh strojní sestavy 

      4.        Nejsou navrhované závody armovány, betonárky, štěrkovny atd. příliš 
vzdálené od místa stavby?  

B. Výkresová část 

6. Časový plán a nasazení pracovníků: 

Proč jsou tak markantní výkyvy pracovníků? 

Nelze dobu výstavby zkrátit? 

7. Výkres pro orientaci ve výkazu výměr: 

Chybí popis figur, orientace není jednoznačná.  



8. Situace s širším řešením dopravních tras: 

Orientace dopravních značek není po směru jízdy.  

10. Detail 1: 

Chybí kóty 

11. Detail 2: 

Chybí kóty. 

Student prokázal dostatečné znalosti a schopnosti řešení stavebně - technologických  
problémů spojených s realizací stavebního díla. Dále prokázal své odborné znalosti a 
vědomosti, i když formální úroveň bakalářské práce je nižší - práce je méně přehledná, 
pasáže se často opakují, částečně zavádí k podrobnostem, které nejsou předmětem práce. 
Navíc nebylo postupováno podle platných norem. 

Celkově se jedná o práci standardně zpracovanou, která svým rozsahem naplňuje 
požadavky kladené zadáním bakalářské práce. 

Po zvážení všech výše uvedených okolností hodnotím známkou dle ECTS: 

Klasifikační stupeň ECTS:  D/2,5 
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