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Úvod 

Cílem této práce je zpracování stavebn  technologického projektu 

novostavby ústavu sociální pé e Alzheimer centrum Plze . Práce je 

zam ena na varianty postupu stavebních prací na objektu a jejich následné 

porovnání z asového a technologického hlediska. 

Tato práce vychází z projektové dokumentace výše zmín ného 

objektu, která je v úvodu této práce posouzena z r zných hledisek. 

V první ásti této práce je objekt vhodn  rozd len na úseky podle 

prostorového uspo ádání budovy. Následn  jsou zpracovány t i varianty 

postupu prací, znázorn ny a popsány v jednotlivých technologických 

schématech, ze kterých jsou vybrány dv  varianty pro vzájemné 

porovnávání. 

Další ástí je vytvo ení technologického rozboru a normálu, podle 

kterých je zpracováno ešení asové struktury a ešení za ízení staveništ  

pro ob  varianty. 
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1 Zadávací dokumentace 

Firmou VMS projekt s.r.o. byla poskytnuta ást projektové 

dokumentace pro provedení stavby objektu Alzheimer centrum Plze . Obsah 

bakalá ské práce vychází z této dokumentace. Všechny výkresy, texty a 

rozpo et jsou k dispozici v p íloze „A. Zadávací dokumentace“. 

Seznam p edané dokumentace viz p íloha „A.1. Seznam p edané 

dokumentace“. 

 

2 Posouzení p edané projektové dokumentace 

Zadávací dokumentace byla posouzena z hlediska úplnosti a 

správnosti. V projektové dokumentaci byly nalezeny v tšinou jen chyby 

formálního charakteru. Jsou uvedena nevhodná ešení z technologického a 

technického hlediska a na záv r chyb jící podklady. Viz p íloha „B.1. 

Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace“. 

V p íloze „B.2 Oprava projektové dokumentace“ jsou uvedeny opravy 

a návrhy zm n projektu. 

 

3 ešení prostorové struktury 

Hlavním stavebním objektem je pobytové za ízení. Zbylými stavebními 

objekty jsou op rná st na a oplocení, akumula ní jímka, vodom rná šachta, 

erpací jímka splaškové kanalizace, vodojem a likvidace deš ových vod. 

V této práci je podrobn ešen pouze hlavní stavební objekt. 

Podle prostorového uspo ádání je hlavní stavební objekt rozd len na 

5 úsek . Celá výstavba je rozd lena na technologické etapy. V p ílohách 

„C.1.a. Technologické schéma objektu – varianta 1“, „C.1.b. Technologické 

schéma objektu – varianta 2“ a „C.1.c. Technologické schéma objektu – 

varianta 3“ jsou znázorn ny a popsány 3 varianty postup  jednotlivých prací 

na zmín ných úsecích. 
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V p íloze „C.3. Návrh a posouzení zdvihacího prost edku“ se nachází 

zd vodn ní návrhu konkrétního zdvihacího prost edku, v etn  jeho 

specifikace. 

 

4 ešení technologické struktury 

Dle rozpo tu (p íloha „A.R. SLEPÝ ROZPO ET“), který je sou ástí 

projektové dokumentace, je vytvo en seznam inností s vým rami, rozd lený 

podle technologických etap a úsek . Ke každé innosti je p azena 

jednotková pracnost a rozhodující stroje. Viz p íloha „D.1. Technologický 

rozbor“. 

innosti z technologického rozboru jsou agregovány do proces  a ke 

každému procesu je uveden po et pracovník . Podle po tu pracovník  a 

celkové pracnosti je vypo ítána doba trvání každého procesu ve dnech. U 

proces  je uvedena pot ebná profese a p ípadná technologická p estávka. 

Viz p íloha „D.2. Technologický normál“. 

 

5 ešení asové struktury 

V asoprostorovém grafu a harmonogramu je ešena asová 

posloupnost proces , v rámci jednotlivých úsek . Podkladem pro jejich 

zpracování byl technologický rozbor a normál. 

Jsou ešeny dv  varianty postupu prací, které se liší po ukon ení TE4 

– Základové konstrukce. Varianta 1 eší postupné provedení jednotlivých 

prací na úsecích, varianta 2 soub žné provád ní jednotlivých prací na 

úsecích. Podmínkou pro za átek každé práce na úsecích II, III, IV a V je 

dokon ení práce na úseku I. 

asoprostorový graf, graf nasazení pracovník , graf nasazení stroj  a 

graf spot eby materiálu pro ob  varianty je zobrazen v p ílohách „E.2.a. 

asoprostorový graf – varianta 1“ a „E.2.b. asoprostorový graf – varianta 

2“. 
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asový harmonogram pro ob  varianty byl vytvo en pomocí programu 

MS Project a je zde zobrazena kritická cesta projektu. Viz p ílohy „E.1.a. 

asový harmonogram – varianta 1“ a „E.1.b. asový harmonogram – 

varianta 2“ 

 

6 ešení za ízení staveništ  

 Za ízení staveništ  je navrženo tak, aby spl ovalo sociální a provozní 

požadavky. V p ílohách „F.1.a. Dimenzování sociálního a provozního ZS – 

varianta 1“ a „F.1.b. Dimenzování sociálního a provozního ZS – varianta 2“ je 

uveden postup dimenzování prvk  za ízení staveništ  pro vybrané 

technologické etapy výstavby. 

Na základ  dimenzování jsou zpracovány 2 výkresy za ízení 

staveništ  pro každou variantu postupu prací (p ílohy „F.2.a. Za ízení 

staveništ  – varianta 1 – hrubá vrchní stavba“, „F.2.a Za ízení staveništ  – 

varianta 1 – dokon ovací práce“, „F.2.b. Za ízení staveništ  – varianta 2 – 

hrubá vrchní stavba“ a „F.2.b. Za ízení staveništ  – varianta 2 – dokon ovací 

práce“). Pro technologickou etapu zemní práce byl zpracován jeden spole ný 

výkres pro ob  varianty, jelikož je postup výstavby b hem této etapy shodný 

(p íloha „F.2. Za ízení staveništ  – varianta 1,2 – zemní práce“). 

V p íloze „F.3. Situace širších vztah “ se nachází situace ešeného 

území s návrhem dopravních tras. 

 

7 Technická zpráva 

Viz p ílohy „G.1. Technická zpráva – varianta 1“ a „G.2. Technická 

zpráva – varianta 2“. Obsahují pr vodní ást a technickou ást. V pr vodní 

ásti jsou hlavn  informace o území a navrhovaném objektu. V ásti 

technické pak popis celého ešení za ízení staveništ  a provád ní výstavby. 
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8 Zhodnocení variant postup  výstavby 

ešený objekt je navržen ze dvou odlišných konstruk ních systém . 

Nejv tší obestav ný prostor zaujímá centrální dvoupodlažní trakt, který je 

ešený jako železobetonový sloupový skelet. Z této hmoty vybíhají ty i 

ízemní ramena, která jsou navržena z prefabrikovaných modulárních 

jednotek (bun k) s ocelovou konstrukcí. 

Objekt byl rozd len na p t úsek , které tvo í centrální hmota a 

jednotlivá ramena. Varianty postup  prací se liší až od za átku TE5 – Hrubá 

vrchní stavba. P i návrhu variant byl brán ohled na podmínku, že nejprve 

musí být konkrétní proces dokon en na úseku, který tvo í centrální hmota 

(úsek I), aby mohl být zahájen na dalším úseku/úsecích.  

Varianta 1 uvažuje postupné nasazení pracovník  na úseky v rámci 

jednotlivých proces , kdy na úseku I bude nasazen velký po et pracovník  a 

poté na dalším úseku bude nasazena jen jedna eta s omezeným po tem 

pracovník . P i volb  této varianty je plánovaná doba výstavby objektu 217 

pracovních dn . 

Varianta 2 uvažuje s nasazením velkého po tu pracovník  na 

nejpracn jší úsek I a poté rovnom rné rozd lení et do ostatních úsek , kde 

budou jednotlivé procesy probíhat soub žn . S volbou této varianty vychází 

výstavba objektu na 203 pracovních dn . P i tvorb asoprostorového grafu 

a asového harmonogramu jsem se držel návrhu technologického schématu. 

To znamená, že i když byl asový prostor pro postupnou výstavbu, probíhaly 

procesy soub žn , pro lepší porovnání obou variant. 

i srovnání obou variant byl zjišt n fakt, že rozdíl v dob  realizace 

stavby je jen 14 dní. To je dáno tím, že úsek I je z hlediska pracnosti 

v nepom ru k ostatním úsek m. P i hrubé vrchní stavb  by pro soub žnou 

výstavbu byly zapot ebí kv li rozlehlosti objektu 4 autoje áby, což by bylo 

finan  velmi náro né. TE5 - Hrubá vrchní stavba je navíc velmi krátká, díky 

použití prefabrikovaných prvk  v nosné konstrukci. Není to tedy etapa, která 

by významným zp sobem ovliv ovala dobu výstavby objektu. P i postupu dle 

varianty 2 vzniká na úsecích, které jsou tvo eny rameny objektu, hodn  

dlouhých prostoj . Navíc bude na stavb  nárazov  v ur ité dny v tší po et 
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pracovník , což bude vyžadovat vynaložení v tších finan ních prost edk  na 

za ízení staveništ  a náro jší koordinaci stavby. Varianta 1 se jeví jako 

ekonomi jší a efektivn jší. 

U ešeného objektu lze navrhnout velké množství variant postup  

prací. Ideální variantou se jeví možnost kombinace obou výše zmín ných 

variant, kdyby u proces , které zpomalují výstavbu, probíhaly práce 

soub žn . Vyplnily by se tak prostoje na ur itých úsecích p i realizaci. 
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Záv r 

Výstupem této bakalá ské práce je zpracovaný stavebn  

technologický projekt pro dv  varianty postupu prací na objektu Alzheimer 

centrum Plze . 

Podkladem pro vypracování projektu byla ást projektové 

dokumentace pro provedení stavby v etn  rozpo tu pro hlavní stavební 

objekt – pobytové za ízení. V úvodu byla projektová dokumentace 

posouzena. Byly navrženy zm ny a opravy nevhodných ešení i chyb. Podle 

navržených variant postup  prací byly zpracovány výstupy, znázor ující 

pr h výstavby v etn  pot eby materiál , nasazení pracovník  a ešení 

za ízení staveništ . P i zpracovávání projektu byl kladen d raz na 

optimalizaci výstavby a dodržení navržených postup  prací. Prioritou 

investora je minimální doba realizace. Nebylo tedy vhodné postup prací d lit 

po jednotlivých technologických etapách. 

V záv ru bakalá ské práce byly ob  varianty porovnány z asového a 

technologického hlediska. 
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