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Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší 

přístavbu základní školu v Dobřichovicích. Bakalářská práce obsahuje posouzení úplnosti a 

správnosti projektové dokumentace. Obsahuje řešení prostorové, technologické a časové 

struktury jako jsou schémata postupu výstavby, rozborový list, technologický normál, 

časoprostorový graf a časový harmonogram.  Nově sestavený rozpočet určitých částí za použití 

softwaru KROS 4 porovnává náklady na výstavbu, zhodnocuje nutnost 

víceprací/podhodnocení plánovaného rozpočtu. Podrobně popisuje technologický postup u 

dřevěné provětrávané fasády a kontaktního zateplovacího systému. Součástí je i navržení 

situace zařízení staveniště v etapě hrubé stavby, které je dimenzováno na konkrétní počet lidí 

a obsahuje také navržení a posouzení věžového jeřábu. Cílem této bakalářské práce je 

navrhnout výstavbu objektu v plynulé časové posloupnosti a přezkoumání nákladu na 

výstavbu. 
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Summary 
 

This bachelor thesis deals with the building technology project, which solves the 

extension of elementary school in Dobřichovice. This thesis contains an assessment of the 

completeness and accuracy of the project documentation. It includes solutions of spatial, 

technological and time structure such as construction progress schemes, analysis sheets, 

technological norm, time-space chart and time schedule. A new budget for certain parts, using 

the KROS 4 software, compares construction costs and evaluates the price range of the original 

budget. It describes in detail the technological progress of the wooden ventilated facade and 

the contact thermal insulation systém. It also includes design of construction site at the stage 

of construction of superstructure including design and assessment of tower crane. The goal of 

this bachelor thesis is to design construction in time continuous sequence and review of the 

cost for construction.  
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