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Anotace 

Předmětem této diplomové práce je vytvoření stavebně technologického 

projektu výstavby multioborového pavilonu krajské nemocnice v Pardubicích. 

Výstupem této práce je navržení výstavby z hlediska prostorových, časových a 

technologických požadavků. Diplomová práce se zabývá zejména posouzením 

projektové dokumentace, řešením technologické struktury objektu,  časovým 

plánem, environmentálním plánem, kontrolním a zkušebním plánem, plánem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, grafy rozhodujících zdrojů a pracovníků, 

řešením zařízení staveniště a vybranými technologickými postupy. 

Klíčová slova 

Stavebně technologický projekt, harmonogram, výstavba, projekt, graf, zařízení 

staveniště, technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anotation 

             The subject of this diploma thesis is the creation of a construction 

technology desing for the construction of a multidisciplinary pavilion of the 

regional hospital in Pardubice. The output of this thesis is the design of 

construction in terms of spatial, temporal and technological requirements. The 

diploma thesis deals mainly with the assessment of the project documentation, 

solution of the technological structure of the building, time schedule, 

environmental plan, control and test plan, safety and health plan, graphs of the 

decisive sources and workers, solution of the desing construction sete facilities 

and selected technological procedures. 

Key wodrs 

Construction technology design, schedule, construction, project, graphs, 

construction site facilities, technology 
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Úvod 

Cílem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického 

projektu pro Multioborový pavilon pardubické nemocnice. Stavebně 

technologický projekt je zpracován pro v programu CONTEC, automatizovaný 

systém pro přípravu a realizaci staveb.  

Posouzením projektové dokumentace a zpracováním stavebně 

technologického projektu se minimalizují chyby a nedostatky v následné 

realizaci stavby. Kvalita přípravy výrazně ovlivňuje smluvní vztahy se 

zadavatelem, termín dokončení stavby, kolaudační řízení a konečnou cenu díla. 

Zpracování stavebně technologického projektu zahrnuje posouzení 

předané projektové dokumentace, řešení prostorové, technologické a časové 

struktury, návrh zařízení staveniště a zpracování dvou technologických 

postupů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

Ve své diplomové práci jsem na základě projektové dokumentace 

zpracoval stavebně technologický projekt pro mutlioborový pavilon krajské 

nemocnice v Pardubicích. V projektu řeším zejména prostorovou, časovou a 

technologickou strukturu výstavby. Pro vytvoření modelu výstavby jsem použil 

software pro přípravu a řízení realizace staveb CONTEC. 

V prostorové struktuře jsem navrhl technologické schéma objektu, hlavní 

konstrukce v jednotlivých etapách a stanovil hlavní součinitele pracovní fronty 

pro jednotlivé objekty. Dále jsem navrhl zdvihací zařízení pro část hrubé 

výstavby objektu. 

Jako hlavní podklad pro vytvoření technologické struktury jsem použil 

slepý rozpočet stavby, ze kterého jsem převzal výkaz výměr. Výstupem je 

zpracovaný technologický rozbor, kontrolní a zkušební plán, environmentální 

plán a plán BOZP. Dále jsem určil trasy pro dopravu rozhodující materiály. 

Začátek výstavby objektu jsem navrhl na 14.1.2019 kdy se začne s 

demolován stávajícího objektu a plynule se přejde na výstavbu multioborového 

pavilonu. Stavba je zakončena výstupní kontrolou a to 22.5.2020. Celková doba 

výstavby je 71 týdnů. Součástí časové struktury je vypracovaný časový 

harmonogram stavby, časoprostorový plán, grafy potřeby rozhodujících 

materiálů a pracovníků. 

Pro tento projekt jsem zpracoval návrh zařízení staveniště pro dvě etapy 

a to pro hrubé a dokončovací práce. Řešil jsem vhodné umístění stavebních 

buněk, připojení staveniště na inženýrské sítě, dimenze přípojek a skládky 

materiálu.  

V konečné fázi jsem se zabýval vytvořením dvou technologických 

postupů a to pro záporové pažení a osazení oken. 
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