
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Požárně bezpečnostní řešení stavby „Úřad městské části Praha 10“
Jméno autora: Jan Musil
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemní staveb
Oponent práce: Ing. Tomáš Vojta
Pracoviště oponenta práce: Plánice 343

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
N základě kontroly bakalářské práce lze konstatovat, že náročné bylo pro studenta zejména posouzení hromadných garáží 
v 1.PP-3.PP, dvou chráněných únikových cest a návrh řady vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení.

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 
Požárně bezpečností řešení stavby (dále jen „PBŘ“) v rozsahu pro stavební povolení odpovídalo § 41 odst. 2 a 3 vyhlášky o 
požární prevenci. Zadání bakalářské práce bylo studentem splněno. 

Výkresová část:  Předložené výkresy byly zejména z důvodu obsahu stavebních kót a popisů oken či dveří v některých místech
nepřehledné. Součástí výkresů nebyl půdorys 3.PP, ve kterém se vyskytují parkovací stání hromadných garáží, technická 
místnost a místnost úklidu.  Ve výkresové části jsou odlišně označeny některé požární úseky, než jak je tomu uvedeno v části 
textové (např. požární úsek úklidu v 1.PP, kotelny v 9.NP nebo atria v 1.NP a 8.NP).

Textová a výpočtová část: V odstavci „Třídění garáží“ jsou požární úseky hromadných garáží označeny odlišně, než je uvedeno 
v tabulce 1 pro rozdělení stavby do požárních úseků. V popisu stavby není uvedeno, kolik má objekt podzemních podlaží. 
Dále není v textu stanovena požární výška pro podzemní část objektu.  Ve výpočtové části je při stanovení stupně požární 
bezpečnosti (dále jen „SPB“) pro požární úseky v podzemních podlaží chybně uvažováno s požární výškou pro nadzemní 
podlaží. Ve výpočtové části je pro požární úsek ohlašovny požáru (N01.21) stanoven III.SPB, v textové části je u tohoto úseku 
uvažován II.SPB. Při stanovení druhu chráněné únikové cesty (dále jen „CHÚC“)  není zdůvodněno, proč není 3.PP objektu  
uvažováno jako užitné. V textu není posouzeno, zda je dodržena max. doba, po kterou se v CHÚC typu B mohou unikající 
osoby bezpečně zdržovat. V odstavci pro posouzení návrhu vnitřních odběrných míst, je uvedeno, že stabilní hasicí zařízení 
(dále jen „SHZ“) bude navrženo pouze v požárních úsecích se součinem P.S > 9000, což je v rozporu s celkovým řešením, které
vychází z návrhu SHZ ve všech požárních úsecích s požárním rizikem. V požárních úsecích technických místností umístěných 
v podzemních podlažích, ve kterých je uvažováno s požárním zatížením pro energocentra či rozvodny, není vhodné navrhovat 
vodní SHZ. V textové části PBŘ nejsou uvedeny žádné informace o návrhu strojovny výtahů a ani s ní není uvažováno v rámci 
dispozičního řešení objektu. V textu je chybně uvedeno, že nouzové osvětlení je v hromadných garážích pouze doporučené, 
neboť pro hromadné uzavřené garáže je požadováno. V souladu s normou ČSN EN 1838 musí být doba svícení nouzového 
osvětlení při výpadku elektrické energie v celém objektu min. 1 hodina.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Řešení je standardní a odpovídá postupu dle norem požárního kodexu v ČR. PBŘ je zpracováno v podrobné struktuře dle 
vyhlášky o požární prevenci.
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Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení
Odborná úroveň práce je na vysoké úrovni. Student do projektu aplikoval legislativní postupy.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost
Hodnocená práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Jedná se o technickou zprávu, tj. jazyková stránka a 
srozumitelnost není hodnocena. Výkresová část je v některých místech méně přehledná a texty hůře čitelné, z důvodu 
obsahu stavebních kót a popisů oken či dveří.

Výběr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi.
Autor používal relevantní a aktuální zdroje a používal správně citační zásady.

Další komentáře a hodnocení
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Hlavní aspekty ovlivňující klasifikaci byly shrnuty v předcházejících bodech. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Otázky:
1) Výška podzemní části objektu na úrovni 3.PP je dle řezu -9,3 m. Zdůvodněte, proč jste neuvažoval při 

návrhu CHÚC typu B s 3.PP jako užitným podlažím a jaký vliv má v tomto případě výška podzemní části 
objektu na druh CHÚC.

2) Zdůvodněte, z jakého důvodu jste podzemní hromadné garáže rozdělil na dva samostatné požární 
úseky?

3) Vysvětlete, jakým způsobem bude zajištěn požadovaný přetlak v předsíni, která je součástí požárního 
úseku CHÚC typu B v podzemích podlažích?

4) Ve vaší práci jste navrhl do požárních úseků technických místností (energocentra nebo rozvodny el. 
energie) vodní SHZ. Jaký by byl vhodnější druh SHZ pro tento typ provozu?

Datum: Podpis:
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