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Anotace 

Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt stavby Centrálního 

depozitáře v Kladně. Zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou 

plánování. Navrhuje optimální řešení pro zařízení staveniště. Diplomová práce 

obsahuje posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, schéma postupu 

výstavby, rozborový list, technologický normál, časoprostorový graf, časový 

harmonogram, graf nasazení strojů, graf nasazení pracovníků, graf spotřeby 

materiálu, finanční plán, výkresy zařízení staveniště včetně technické zprávy, 

technologický postup pro sádrokartonové příčky a dlažby. Cílem této diplomové 

práce je navrhnutí výstavby bytového domu v plynulé časové posloupnosti s 

optimálním nasazením pracovníků a strojů.  
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Annotation 

This dissertation solves the building-technological project of the construction 

of the Central depository in Kladno. It deals with spatial, technological and temporal 

structure of planning. It proposes an optimal solutions for site facilities. The 

dissertation includes assessment of completeness and correctness of the project 

documentation, diagram of the contruction process, analysis sheet, technological 

norm, spatio-temporal graph, time schedule, graph of machines deployment, graph of 

the workers productivity, material consumption chart, financial plan, drawings of site 

facilities including technical report, technological prescription for plasterboard and for 

cladding and pavement. The aim of this dissertation is to compile a construction of 

the central depository in a continuous time sequence and optimal deployment of 

workers and machines. 
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1. ÚVOD 

Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického 

projetu pro stavbu Centrálního depozitáře v Kladně. 

Stavebně-technologické projektování a plánování je základem pro kvalitní 

výstavbu investičních celků. Je nutné věnovat pozornost všem aspektům jednotlivých 

stavebních procesů, aby bylo možné je vhodně navzájem propojit a tím dosáhnout 

nejvyšší možné efektivnosti během realizace stavby. 

Na základě projektové dokumentace je vytvořeno řešení prostorové, 

technologické a časové struktury, ze kterého se odvíjí model realizace stavby. 

Součástí stavebně technologického projektu je návrh a dimenzování zařízení 

staveniště pro 4 etapy výstavby. V návrhu je především řešeno vhodné umístění 

stavebních buněk, rozvod přípojek inženýrských sítí a umístění skládek. Dále je 

řešeno vhodné umístění navrženého věžového jeřábu a autočerpadla s 

autodomíchávačem. Podkladem pro dimenzování počtu stavebních buněk je graf 

počtu nasazených pracovníků. Cílem je dosažení optimálního řešení v jednotlivých 

etapách. 

Poslední část této diplomové práce řeší dva technologické postupy. První 

postup se zabývá sádrokartonovými příčkami, druhý postup popisuje provedení 

dlažeb. 
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2. POPIS ŘEŠENÉHO OBJEKTU 

Název: Centrální Depozitář 

Místo stavby: ulice Divadelní, Kladno 

Charakter stavby: Novostavba 

Cena díla: 122 357 617 Kč (cena je bez DPH) 

Urbanistické řešení 

Hmotové řešeni sestává ze 3 základních kvádrových hmot. Dominantní častí 

je hmota skladové časti depozitáře, která je umístěna dále od ulice Divadelní. 

Vstupní administrativní část je tvořena dvěma na sobě položenými podélnými kvádry, 

z nichž jeden má výšku dvou podlaží a druhý je ustoupený s výškou o jednom 

podlaží. Ze severozápadní strany je dále hmota skladu rozbita přidáním dalšího 

kvádru, který bude obsahovat technické zázemí. 

Architektonické řešení 

Objekt je koncipován do jednoduchých funkcionalistických tvarů. Jedná o 

složení několika kvádrů v přesných přímých liniích. Přední kvádr, ve kterém je 

umístěna administrativní část objektu, je situován podélně k ulici Divadelní.  Třetí 

nadzemní podlaží této části je ustupující kvádr, který odlehčí celkovou uliční hmotu a 

nad druhým nadzemním podlaží vytvoří ochoz, na kterém je umístěna terasa.  

Kolmo k uliční hmotě navazuje objem skladu, který je na jihozápadní straně 

doplněn o kvádr, ve kterém se nachází technologie pro skladovací provoz. Tato 

hmota rozbíjí dlouhou linii neměnného povrchu a celkovou plochu opticky rozděluje.  

Na jihozápadní a severovýchodní fasádě je umístěna síť pro popínavé rostliny, 

která má za úkol potlačit průmyslový dojem z objektu a vizuálně jej skrýt v místní 

zeleni.   

Na fasádě objektu je vystřídána kombinace 3 barev. Prvky okenních rámů, 

exteriérových žaluzií, oplechování a podobně, jsou navrženy v barvě antracitové. 

Hlavní objekt, ve kterém je situována administrativní část, je navržen v odstínu 

omítky hedvábně šedé, která spojuje odstíny přírodního kamene a odráží přírodní 

tóny. 3NP, vstupní portál a hmota skladu je pak navržena v barvě bílé, která celý 

objem odlehčí a potlačí průmyslový dojem.  
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Konstrukční a stavebně technické řešení 

Na upravenou základovou spáru bude položena netkaná geotextilie. Na tu pak 

bude proveden podkladní prostý beton o tloušťce 100 mm z prostého betonu C20/25. 

První částí základové konstrukce je spodní základová deska tl. 350 mm. Na tuto 

desku pak budou provedeny obousměrné základové pasy. Výška základového pasu 

je 850 mm. Mezi pasy bude proveden násyp z lomového kameniva. Násyp bude 

hutněn po vrstvách. V prostoru skladu bude mezi základové pasy vložena tepelná 

izolace z extrudovaného polystyren XPS, která bude k bokům lepena lepidlem 

s odolností proti vodě. Vodorovná tepelná izolace bude položena na zhutněnou 

vrstvu kameniva. Následovat bude druhá – horní, základová deska, na kterou bude 

zakládáno zdivo a skladby podlah. Horní deska má tl. 250 mm. 

Konstrukční systém je zvolen jako skelet s průvlaky. Základní velikost pole 

6000*6000 mm. Skelet ve skladu je ztužen železobetonovými stěnami. Skelet 

v administrativní části je ztužen schodišťovými stěnami z železobetonu a výtahovou 

šachtou. Stropní (střešní) desky jsou rovněž z ŽB. Výtahová šachta a jedna ze 

schodišťových stěn jsou vytaženy až do 3NP. Třetí podlaží je navrženo jako lehký 

obvodový plášť s nosnou konstrukcí z ocelových nosníků. Ve svislé rovině je 

provedeno ztužení z ocelových prutů. Jako stropní deska je navržena betonáž do 

ztraceného bednění z trapézového plechu.   

Ve skladovém prostoru jsou svislými konstrukcemi nosné sloupy. Po obvodu 

je navrženo výplňové zdivo dvojí tloušťky. Na obvodových stěnách bude provedeno 

kontaktní zateplení. Část nenosných příček v 1.NP a 2.NP jsou provedeny 

z cihelných příčkovek. Ostatní příčky jsou tvořeny sádrokartonovými konstrukcemi. 

Nosný konstrukční rošt bude z hliníkových systémových profilů. 

Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá střecha 

s nevětraným souvrstvím. Střecha je navržena ve spádu 2%. Na stropní ŽB desku 

bude provedena parotěsná vrstva z asfaltových pásů. Dále tepelná izolace ve spádu 

a vrstva tepelné izolace stabilní tloušťky. Hlavní hydroizolaci střechy bude tvořit fólie 

z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou. Hydroizolace bude volně 

položena a přitížena násypem z praného říčního kameniva. [1] 
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3. ČLENĚNÍ STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTU  

0. Doprovodná technická zpráva 

1. Posouzení předané projektové dokumentace 

Projektovou dokumentaci jsem posoudil dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 

novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (dokumentace byla zpracována 

08/2017). [2] 

Podrobně řešeno v samostatné části dokumentace. 

2. Řešení prostorové struktury 

S0 01- Depozitář Kladno 

I0 01- Příprava území 

I0 02- Zpevněné plochy, oplocení 

I0 03- Přípojka vody 

I0 04- Přípojka elektro 

I0 05- Přípojka plynu 

I0 06- Přípojka kanalizace 

I0 07- Přípojka metropolitní sítě 

I0 08- Přípojka- dešťová kanalizace- 

retenční nádrž 

I0 09- Ozelenění fasády 

Podrobně řešeno v samostatné části dokumentace. 

3. Řešení technologické struktury 

V této části se zpracovává rozborový list, technologický normál, dopravně 

inženýrské opatření, kontrolní a zkušební plán, environmentální plán a plán rizik 

BOZP. 

Podrobně řešeno v samostatné části dokumentace. 

Obr. 1- Stavební objekty[1]  
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4. Řešení časové struktury 

Tato část projektu obsahuje časoprostorový graf, časový harmonogram, graf 

nasazení pracovníků, graf spotřeby materiálů, graf nasazení strojů, finanční plán. 

Obr. 2- Ukázka finančního plánu  

Podrobně řešeno v samostatné části dokumentace. 

5. Řešení zařízení staveniště 

Dimenzování sociálního a provozního zařízení staveniště se řeší v této části 

projektu. Dále se zde řeší výkresy zařízení staveniště pro určené etapy (zemní 

práce, hrubá stavba, úprava povrchů a dokončovací práce). V technické zprávě 

zařízení staveniště jsou posouzeny dopravní cesty odvozu zeminy na skládku a 

doprava betonové směsi z betonárny. Pro návrh ZS byly zpracovány náklady na 

zařízení staveniště.  

Podrobně řešeno v samostatné části dokumentace. 

6. Technologické postupy 

Technologické postupy na 2 vybrané stavební procesy. Postup obsahuje 

vstupní materiály, které jsou nezbytné pro provedení díla, dále pak pracovní 

podmínky, jakost provedení, BOZP a vliv na životní prostředí. 

Podrobně řešeno v samostatné části dokumentace. 
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4. ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vypracování stavebně 

technologického projetu pro stavbu Centrálního depozitáře v Kladně. 

Při posuzování úplnosti a správnosti převzaté projektové dokumentace jsem 

zjistil, že projektová dokumentace obsahuje chyby. Chyby jsem opravil a navrhl 

vhodnější řešení. 

Podkladem pro model realizace stavby byla převzatá projektová 

dokumentace. Na základě projektové dokumentace jsem vytvořil řešení prostorové, 

technologické a časové struktury výstavby. V těchto částech byl zpracován rozborový 

list, technologický normál, časoprostorový graf, časový harmonogram, graf nasazení 

pracovníků, graf nasazení strojů, graf spotřeby materiálů a finanční plán. Realizace 

Centrálního depozitáře proběhne od 31. 7. 2018 do 16. 10. 2019. Celková cena 

depozitáře, včetně zařízení staveniště, je 122 357 617 Kč bez DPH. 

Pro jednotlivé etapy výstavby jsem zpracoval návrh zařízení staveniště. V 

návrhu jsem především řešil vhodné umístění stavebních buněk, rozvod přípojek 

inženýrských sítí, umístění skladů a skládek. Dále jsem řešil vhodné umístění 

navrženého věžového jeřábu a autočerpadla. Jako podklad pro dimenzování počtu 

stavebních buněk jsem použil graf počtu nasazených pracovníků. Cílem bylo 

dosáhnout optimálního řešení v jednotlivých etapách. Součástí bylo posouzení 

dopravních cest odvozu zeminy na skládku a dovoz betonové směsi na stavbu. Jako 

přílohu pro ZS jsem zpracoval náklady na zařízení staveniště. 

V poslední části této diplomové práce jsem řešil dva technologické postupy. 

První postup se zabývá sádrokartonovými příčkami, druhý postup popisuje provedení 

dlažeb. 
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Tab. 5: Voda pro stavební účely [vlastní provedení] 

Tab. 6: Voda pro hygienické a sociální účely [vlastní provedení] 

Tab. 7: Voda pro technologické účely [vlastní provedení] 

Tab. 8: Dimenzování záchodů podle počtu pracovníků [6] 

Tab. 9: Dimenzování zařízení staveniště- zemní práce [vlastní provedení] 

Tab. 10: Dimenzování zařízení staveniště- hrubá stavba [vlastní provedení] 

Tab. 11: Dimenzování zařízení staveniště- vnitřní práce a fasáda [vlastní provedení] 

Část 6. – Technologický postup- Sádrokartonové příčky 

Tab. 12- Výpis potřeby materiálu [vlastní provedení] 

Tab. 13- Tabulka rizik [vlastní provedení] 

Tab. 14- Tabulka odpadů [vlastní provedení] 

Část 6. – Technologický postup- Dlažby 

Tab. 15- Tabulka potřebných materiálů[vlastní provedení] 

Tab. 16- Tabulka rizik [vlastní provedení] 

Tab. 17- Tabulka odpadů [vlastní provedení] 

 

 

 

 

 

 


