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Anotace 

Přístavba Hotelu Golf 

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který 

řeší přístavbu nového bloku k Hotelu Golf. Obsahuje řešení prostorové, 

technologické a časové struktury. Porovnává dobu výstavby pomocí dvou odlišných 

metod stavění a obsahuje návrh zařízení staveniště pro různé stupně rozestavěnosti. 

Podrobně popisuje postup u několika stavebních procesů (anhydritový potěr, sádrové 

omítky, vrtané piloty, kontaktní zateplovací systém, sádrokartonové předstěny). 

Klíčová slova 

stavebně-technologický projekt, harmonogram, časoprostorový graf, anhydritový 

potěr, sádrové omítky, vrtané piloty, kontaktní zateplovací systém, sádrokartonové 

předstěny   



 

 

Annotation 

Extension of Hotel Golf 

This thesis deals with construction-technology planning project concerning 

new extension of Hotel Golf. It provides spatial structure, technological structure and 

time structure solution. It compares construction time of two different construction 

methods. The work also includes plans of construction site for different stages of 

construction process. It also describes in detail technological principles of 

construction processes regarding anhydrite screeds, plaster stucco, drilled piles, 

external thermal insulation system, and plasterboard walls. 

Key words 

construction-technology project, time schedule, space-time graph, anhydrite screeds, 

plaster stucco, drilled piles, external thermal insulation system, plasterboard walls 
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Úvod 
 Při plánování nové stavby je důležité nezanedbat přípravu projektu. Případné 

nevhodné technické řešení, či návrhy mohou při realizaci stavby způsobit obrovské 

neplánované finanční náklady, či časové prodloužení výstavby. Pokud se tato 

nevhodná řešení odhalí až při vlastní realizaci stavby, vznikají pak investorovi, či 

zhotoviteli velké škody. 

 Z toho důvodu je velice důležité nepodcenit stavební přípravu, která může 

včas tyto chybné návrhy a řešení odhalit. Náprava chybného řešení, které se odhalí 

ještě před zahájením realizace, bývá většinou daleko méně nákladná, než případné 

opravy až při realizaci. 

 Cílem této diplomové práce, je vypracování stavebně-technologického 

projektu pro přístavbu nového bloku k Hotelu Golf a porovnání dvou metod stavění 

z hlediska doby výstavby – proudové a postupné. 
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Závěr 
 Výstupem této práce je vypracovaný stavebně-technologický projekt, který 

řeší prostorovou, technologickou a časovou strukturu. Určuje sled jednotlivých 

stavebních procesů a vazby mezi nimi. Stanovuje počet pracovníků pohybujících se 

na stavbě v průběhu realizace. Z grafů je dále patrný průběh čerpání financí v čase, 

nasazení strojní mechanizace a potřeba vybraných materiálů. Porovnává délku 

výstavby různých metod stavění (metodu průběžnou a metodu proudovou). Pro různé 

fáze výstavby je navrženo provozní a sociální zařízení staveniště, které zohledňuje 

počet pracovníků, potřebné technické zázemí, a pohyb stavební mechanizace po 

staveništi. 
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