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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:  - 

Téma diplomové práce :  Požární zabezpečení heliportů 

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Dušan Bábíček 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Zpracování diplomové práce rozsahem odpovídá předloženému zadání. 

Poznámka: Požadavky požární bezpečnosti na hangáry jsou v práci řešeny pouze v rámci 

amerického předpisu NFPA 418. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

Výklad diplomové práce postupuje od popisu obecných pojmů a charakteristik sledované 

problematiky (definice dělení vrtulníků, členění letišť a přistávacích ploch aj.) k předložení 

vlastní koncepce požárně bezpečnostního řešení heliportů. 

Struktura a návaznost jednotlivých kapitol je logicky provázaná, srozumitelná a poskytuje 

čtenáři rámcovou orientaci v dané problematice. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část práce (kapitoly 1 až 7) obsahuje celou řadu údajů, které zahrnují výklad 

z oblasti civilního letectví s důrazem na přistávací plochy a dělení vrtulníků. Diplomant 

v této části dále podrobně představuje požadavky na požární bezpečnost heliportů v ČR 

a v USA. Pracuje i se statistikou leteckých nehod/incidentů, kde v závěru poukazuje 

na potřebnost použití dodatečných bezpečnostních prvků (např. hasebních systému 

instalovaných na heliportu). Kapitola 7 (Systém požární bezpečnosti řešení v zahraničí) je 

slabším článkem práce, která toliko zmiňuje mezinárodní organizace (ANSI, FM 

GLOBAL či NFPA) a všeobecně komentuje vliv pojišťoven na zabezpečení heliportů. 



Praktická část práce (kapitoly 8 a 9) je stěžejní a obsahuje návrh koncepce požárně 

bezpečnostního řešení pro posuzování požární bezpečnosti heliportů s upotřebením 

souboru požadavků odpovídajícím projektovým zvyklostem v ČR, tj. zhodnocení oblastí – 

stavby heliportu a zařízení a staveb v jeho blízkosti, požárního rizika, stavebních 

konstrukcí, podmínek pro evakuaci či protipožární zásah, odstupových vzdáleností, 

požárně bezpečnostních zařízení aj. 

Výstup diplomové práce – sestavení koncepce požární bezpečnosti heliportů včetně 

praktického návrhu dvou druhů vyvýšených heliportů lze považovat za náležitý výsledek. 

Student tak prokázal teoretické i praktické znalosti v oblasti požární bezpečnosti staveb. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Stanovení odstupových vzdálenosti – předložené postupy jsou založené na poklesu 

intenzity tepelného toku při vyhoření rozlitého leteckého paliva na ploše heliportu. 

Výpočty jsou převzaty zejména z empirických rovnic publikovaných v SFPE Fire 

Protection Handbook. Výpočet však postrádá zahrnutí i vnějších vlivů např. větru. 

Závěrečné zhodnocení a konstatování, že za výslednou hodnotu odstupové vzdálenosti lze 

považovat vzdálenost 8 m je diskutabilní. 
 

 str. 3   doporučuji v tabulce 1 doplnit položky od a do o hodnoty hmotnosti 

 str. 12-13  část Projekce heliportů – je zde příhodné sestavit schéma provázanosti 

předložených předpisů a technických dokumentů 

 str. 22  doporučuji podrobněji vysvětlit pojem „kritická oblast“ 

 str. 28  vysvětlit druh letu I a II v tabulce 12 

 str. 41  chybný odkaz obrázek z publikace SFPE Fire Protection Handbook 

   chyba výrazu ve vzorci (11) …. 0,0034D místo 0,0037 D 

 str. 44  používat pojem nezavodněné požární potrubí místo suchovodu 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

Přínos práce lze spatřovat ve vytvoření přehledného postupu řešení požární bezpečnosti 

heliportů. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Byl vhodně využit výběr odborné literatury zejména ze zahraničních zdrojů. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

Zpracování práce je po formální i jazykové stránce je přiměřené. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

Diplomová práce přináší praktické výstupy, které je možné dále využit v rámci projektové 

činnosti při posuzování heliportů. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Může mít vliv četnosti užívání heliportů na návrh jejich požárně bezpečnostního řešení? 

Rozveďte, jak jste stanovil minimální požadavek požární odolnosti na střešní konstrukci 

REI 60 (viz str. 42)? 

Jaké jsou požadavky na požární bezpečnost heliportů v rámci Evropské unie? 

Jak byste změnil současnou podobu schvalovacího procesu heliportů v ČR z pohledu 

požárně bezpečnostního řešení? 



10. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

         

výborně 

 

 

 

 V   Ostravě   dne 27. května 2015   

     Podpis oponenta 

 

 


