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Anotace 

Autor se zabývá posouzením předané projektové dokumentace. Zpracovává 

postup provádění zemních prací, základů, betonářských, obedňovacích  

a železářských prací. Zaměřuje se především na provádění monolitických 

konstrukcí základů, hrubé spodní a hrubé vrchní stavby. Dále vypracoval 

podrobný rozborový list a technologický normál, na jejichž základě sestavil ve 

variantách harmonogramy a časoprostorové grafy. V závislosti na 

harmonogramech stanovil grafy potřeby pracovníků a mechanizace. Navrhuje 

zařízení staveniště pro následující technologické etapy - zemní práce, hrubá 

spodní stavba a hrubá vrchní stavba. Posuzuje variantní řešení z hlediska 

časového, technologického a ekonomického. Vytvořil technologické postupy pro 

betonářské a obedňovací práce. Kompletní stavebně technologický projekt 

popisuje v doprovodné technické zprávě. 

 

Klíčová slova: 

Zemní práce, základy, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba, betonáž, 

bednění, armování, odbedňování, tesaři, železáři, čerpadlo, betonovací věž.  
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Annotation 

The author deals with comparing of the forwarded project documentation. He 
works on procedure earthworks, groundwork, concrete, formwork and ironwork. 
It focuses primarily on the implementation of monolithic construction of 
groundwork, rough lower and upper of construction. Further he works on a 
detailed analysis list and technology standard. Based on these lists he worked 
space-time schedules and graphs in another variations. Depending on 
schedules he made diagrams of workers and machines. He proposes facilities 
for the following technological phases - earthworks, rough lower and upper of 
construction. He compares alternative solutions of time, technology and 
economy. He created technological procedures for concrete and form work. 
Complete construction technology project describe in the attached technical 
report. 
 

 

Keywords: 

Earthworks, groundwork, rough lower construction, rough upper construction, 
concrete work, a form, formwork, a rebar, carpenters, ironworkers, a pump,  
a separate placing boom. 
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Úvod 
 

Diplomová práce bude řešit stavebně technologický projekt nové administrativní 

budovy ČSOB v Praze. V této práci bude řešeno posouzení předané projektové 

dokumentace. Dále bude zpracován postup provádění zemních prací, základů, 

betonářských, obedňovacích a železářských prací. Práce bude zaměřena 

především na provádění monolitických konstrukcí základů, hrubé spodní  

a hrubé vrchní stavby. Bude vypracován rozborový list a technologický normál, 

na jejichž základě budou sestaveny ve variantách harmonogramy  

a časoprostorový graf. Varianty se budou zabývat vlivem počtu pracovních sil  

a budou posuzovány z časového, technologického a ekonomického hlediska. 

Na základě harmonogramů budou stanoveny grafy potřeby pracovníků  

a mechanizace. Také bude navrženo zařízení staveniště pro zemní práce, 

hrubou spodní stavbu a hrubou vrchní stavbu. Bude vytvořen technologický 

postup pro betonářské a obedňovací práce. Kompletní stavebně technologický 

projekt bude popsán v doprovodné technické zprávě. 
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1. Posouzení předané projektové 
dokumentace 
 

 Seznam použité dokumentace  

 Posouzení úplnosti a správnosti PD dle vyhlášky č. 499/2006 

 Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace 

Dokumentace pro stavební povolení 
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3. Řešení technologické struktury 
 

 Rozborový list  

 Technologický normál 

 Rozbor dopravních procesů  
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4. Řešení časové struktury 
 

Harmonogram Varianta1 Managerský HMG 

Harmonogram Varianta1 dle POV 

Harmonogram Varianta1 Sledovací 

Harmonogram Varianta2 Managerský HMG 

Harmonogram Varianta2 dle POV 

Harmonogram Varianta2 Sledovací 

 Časoprostorový graf, Graf nasazení mechanizace, Graf potřeby 

 materiálů 

 Grafy potřeby pracovníků Varianta1 

 Grafy potřeby pracovníků Varianta2  

  

  

5. Řešení zařízení staveniště 
 

 Zařízení staveniště zemní práce 

Zařízení staveniště hrubá spodní stavba 

 Zařízení staveniště hrubá vrchní stavba 

 Technická zpráva zařízení staveniště 

Dimenzování sociálního a provozního ZS 

 

 

6. Posouzení variantních řešení 
 

 Posouzení variantních řešení 

 

 

7. Technologický postup prací 
 

 Technologický postup betonářských a obedňovacích prací 

  

 

8. Doprovodná technická zpráva 
 

 Doprovodná technická zpráva 
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Závěr 
 

V této práci je řešeno posouzení předané projektové dokumentace. Dále je 

zpracován postup provádění (plán organizace výstavby) zemních prací, 

základů, betonářských, obedňovacích a železářských prací. Práce je zaměřena 

především na provádění monolitických konstrukcí základů, hrubé spodní  

a hrubé vrchní stavby. Byl vypracován rozborový list a technologický normál, na 

jejichž základě jsou sestaveny ve dvou variantách harmonogramy  

a časoprostorový graf. Varianty se zabývají vlivem počtu pracovních sil a jsou 

posuzovány z časového, technologického a ekonomického hlediska.  

Na základě harmonogramů jsou stanoveny grafy potřeby pracovníků, 

mechanizace a rozhodujících materiálů. V rámci prostorové struktury bylo 

řešeno postavení čerpadel betonu, na jehož základě byly navrženy betonovací 

věže. Také je navrženo zařízení staveniště pro zemní práce, hrubou spodní 

stavbu a hrubou vrchní stavbu. Byl vytvořen technologický postup pro 

betonářské a obedňovací práce. Kompletní stavebně technologický projekt je 

popsán v doprovodné technické zprávě. 

Z technologického hlediska je první varianta nevhodná, jelikož jeřáby nejsou 

schopny obsloužit takto vysoký počet pracovníků. 

Druhá varianta s nižším počtem pracovníků prodlouží provádění 

železobetonových monolitických konstrukcí pouze o den. Nedostatek 

pracovníků se projeví u činností, které nejsou na kritické cestě. Opoždění těchto 

činností však zpozdí další fáze výstavby.  
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