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Anotace 

Název diplomové práce: Stavebně technologický projekt ,,Radim - Stáj pro chov 

dojnic“. 

Práce se zabývá vypracováním stavebně technologického projektu výstavby stáje pro 

chov dojnic v obci Radim. Stavebně technologický projekt obsahuje technologické 

schéma objektů, technologický rozbor, kontrolní a zkušební plán, plán BOZP, časový 

graf, časoprostorový graf, zařízení staveniště a technologické postupy prací vybraných 

procesů. Cílem práce je navržení výstavby stáje z hlediska technologických, 

prostorových a časových požadavků podle předané projektové dokumentace. Při 

dodržení stavebně technologického projektu se předpokládá, že doba výstavby stáje pro 

chov dojnic bude probíhat od 1.8.2018 do 31.5.2019. 

Podkladem pro zpracování diplomové práce byla projektová dokumentace pro 

stavební řízení poskytnutá zpracovatelem dokumentace Boviline s.r.o.  

 

Klíčová slova: technologický postup, výkaz výměr, harmonogram, stáj, konstrukce, 

BOZP 



 
 

Annotation 

The title of the thesis: The project of construction and technology ,,Radim - Stáj pro 

chov dojnic“. 

The thesis deals with the project of construction and technology for a stable which is 

for dairy cows in Radim. The project includes a technological diagram of the objects, 

technological analysis, control and test plan, OSH plan, time graph, time-space graph, 

site equipment and technological processes of the work of selected processes. The aim 

of the thesis is to propose construction of stables in terms of technological, spatial and 

time requirements according to project documentation submitted. In compliance with 

the project of construction and technology, it is assumed that the construction period 

will be from 1.8.2018 to 31.5.2019. 

The basis for elaboration of the diploma thesis was the project documentation for 

construction and construction work provided by the Boviline s.r.o. 

 

Keywords: technological procedure, dimension statement, timetable, stable, 

construction, OSH 
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ÚVOD 

Téma diplomové práce „Stavebně technologický projekt  - Radim stáj pro chov 

dojnic“ jsem si vybral z toho důvodu, že jsem v době projektové přípravy brigádně 

pracoval u firmy Boviline s.r.o., která byla zpracovatelem projektové dokumentace 

pro stavební řízení a pro provedení stavby:,,Radim - Stáj pro chov dojnic“. Zpracoval 

jsem některé části projektové dokumentace pro stavební řízení. Měl jsem možnost 

sledovat proces vyřízení stavebního povolení. Projekt Radim - stáj pro chov dojnic je 

nyní ve výstavbě a proto mám možnost účastnit se kontrolních dnů na stavbě.  

Cílem diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu, 

který by měl být součástí každé nové stavby ještě před zahájením výstavby. Při 

zpracování stavebně technologického projektu se stanoví vhodné řešení pro konkrétní 

stavbu a tím se může předejít případným vícenákladům, které by mohli nastat při 

výstavbě, při zvolení nevhodného technického řešení. Když se nepodcení příprava 

stavby, nevznikají neplánované finanční náklady nebo časové prodlevy. Z toho 

důvodu je důležité se přípravě projektu věnovat a zpracovat veškeré náležitosti. 

Náprava chybného řešení, která se odhalí před zahájením stavebních prací, bývá 

většinou méně nákladná, než případné změny a opravy až při realizaci. 

Projekt je zaměřen především na technologickou a prostorovou strukturu a 

časové postupy. Součástí práce je i návrh zařízení staveniště, technologické postupy a 

plán BOZP. Celý projekt je okomentován v technické zprávě s komentářem. 

Pro zpracování stavebně technologického projektu byl využit výpočetní program 

Contec. Jako zdroje byly použity přednášky, odborné knihy, platná legislativa, 

internetové zdroje a projektová dokumentace. 



10 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA S KOMENTÁŘEM 

T. 1 Identifikační údaje stavby 

Název a místo stavby: Radim – stáj pro chov dojnic 

    Kraj: Královéhradecký  

   Obec: Radim 

   č. 401/1, 404/1, 396/3, k.ú. Radim u Jičína 737828 

     

Investor:    Farma Stříbrný s.r.o. 

    č.p. 3, 507 12 Radim 

    IČO: 03613992,  

zástupce: Karel Stříbrný 

 

Projektant:   Boviline, s.r.o. 

    Toulovcovo náměstí 1102, 570 01 Litomyšl 

    Jednatel: Ing. Václav Škeřík, Ing. Ladislav Král 

   IČO: 061 98 350 

   Zodpovědný projektant: Ing. Dana Wetzsteinová 

   Stavební část: Ing. Dana Wetzsteinová,  

Bc. Tomáš Wetzstein 

Statická část: Ing. Jan Jiříček 

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Iva Krumbholcová 

   Zdravotně technické instalace: Jaroslava Horníčková 

   Elektroinstalace: Zdeněk Mareš 

    

T. 2 Rozdělení na stavební objekty 

SO 01 stáje pro chov dojnic 

SO 02 hnojiště 

SO 03A jímka 

SO 03B výdejní místo 

SO 04 nádrže na dešťovou vodu 

SO 05 dešťová kanalizace 

SO 06 splašková kanalizace 
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SO 07 rozšíření manipulačních ploch a komunikací 

T. 3 Zdůvodnění záměru 

Předmětem záměru je novostavba pro chov dojnic s osazením dvou dojících 

robotů, s technologickým zázemím a prostorem pro zchlazení mléka a dále objektů pro 

skladování chlévské mrvy, tekutých statkových odpadů, dešťové vody a obslužných 

komunikací. Vzhledem k tomu, že současný provoz stáje s dojírnou již neodpovídá 

nejmodernějším systémům chovu mléčného skotu, rozhodl se investor zbudovat novou 

moderní stáj s využitím dojících robotů. Nově navržené uspořádání stáje vychází z 

prostorových možností stávajícího zemědělského areálu a požadavků moderních 

trendů pro chov užitkového mléčného skotu.  

Plánovaným rozšířením a modernizací provozu se zlepší podmínky pro chov 

zvířat, produktivita práce a také kvalita mléka. 

 

T. 4 Stručný popis stavebních objektů  

Celkový návrh vychází především ze zootechnických a technologických potřeb 

moderního kravína s uplatněním „welfare“ systémů chovu dojnic v novém komplexu 

stáje s robotickým dojením. 

Objekt novostavby stáje SO 01 je základního obdélníkového půdorysu 21,55 x 

78,2 m, na stáj navazuje zastřešené hnojiště SO 02, které je se stájí propojené 

manipulační chodbou, půdorysný rozměr 21,35 x 36,97. Na severozápadní stěně stáje 

je přistavěno zázemí s místy pro dojící roboty, kanceláří, mléčnicí a elektrorozvodnou. 

V jižní části je umístěno výdejní místo SO 03 B a jímka SO 03 A na skladování 

tekutých znečištěných vod z novostavby stáje a hnojiště. SO 07 je rozšíření 

manipulačních ploch a komunikací.  Objekt stáje i hnojiště bude mít symetrickou 

sedlovou střechu z ocelové rámové konstrukce. Zastřešení stáje bude 

provedeno panelovou sendvičovou krytinou s PIR výplní se sklonem 23,90 na obě 

strany, střecha je doplněna hřebenovou větrací štěrbinou. Střešní plášť hnojiště bude 

tvořen sklolaminátovými deskami. Podélná osa stáje je v přibližném směru SV-JZ. 

Výška ve hřebeni konstrukce je +10,00 m. Základní konstrukční systém haly – stáje a 

hnojiště tvoří ocelové rámy bez vnitřních podpor s kotvením stojek do základových 

patek. Vzdušný stájový objekt má otevřené obvodové stěny chráněné průsvitnými 

svinovacími plachtami nad nízkou železobetonovou parapetní zídkou. Štítové stěny 
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jsou do výšky +3,7m betonové, nad touto úrovní jsou obkládané průsvitnými 

polykarbonátovými deskami. Stěny hnojiště jsou z železobetonových prefabrikátů 

tvaru L, které mají výšku 3,6m. Jímka SO 03 je železobetonová monolitická, 

kruhového tvaru a je zapuštěná pod terénem.  

T. 5 Stručné provozní řešení objektů 

SO 01 Stáj pro chov dojnic 

Novostavba stáje SO 01 řeší volné ustájení dojnic ve stáji pro skot s celkovou 

kapacitou 138 UM (ustájovacích míst). Krávy budou ustájeny ve stelivových lehacích 

boxech, zastýlaných kvalitní drcenou slámou. Krmení zvířat se provádí na krmném 

stole s jednostranným krmištěm pomocí krmného vozu. Větrání stáje je příčné 

přirozené pomocí bočních stěn krytými stahovacími stájovými plachtami. Odvod 

vzduchu bude zajištěn průběžnou hřebenovou větrací štěrbinou bez regulace. Vstup do 

krmného stolu a krmiště je umožněn rolovacími vraty. Přístup do linie pohybové 

chodby (pro kydání, dostýlání, jako nouzový přístup a evakuaci zvířat) je umožněn 

otvory krytými dřevěným posuvnými vraty, sloužícími i jako evakuační výstup 

v případě požáru. 

Podlahy jsou betonové a spádované ke středu. Systém lehacích boxů bude tvořen 

lehacími zábranami. Stájový objekt je vybaven příslušnou technologií ustájení a 

hrazení dojnic, systémem vyhřívaných hladinových napajedel. Větrací zařízení 

objektu představují systémy rolovacích stěn, hřebenová větrací štěrbina.  

 

SO 02 Hnojiště  

Objekt hnojiště přes manipulační chodbu navazuje na objekt stáje. Odkliz 

vyprodukované chlévské mrvy, podestýlky, z krmné a hnojné chodby bude realizován 

pomocí traktoru s čelní radlicí. Celá trasa pro hrnutí mrvy je zastřešená a ochráněná 

proti dešťovým srážkám a podlaha odizolována proti úniku škodlivých látek do 

podzemí. 

SO 03 A Jímka 

Jímka bude sloužit pro skladování odpadních vod v době, kdy je není možné 

aplikovat na pole. Odpadní vody budou z provozu dojících robotů, mléčnice, od 

napájecích žlabů pro krávy a hnojůvka ze zastřešeného hnojiště.  
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SO 03 B Výdejní místo 

Odizolovaná plocha v těsné blízkosti jímky slouží k odstavení fekálního vozu 

v době vyskladňování jímky. Případné úkapy jsou z vyspádovaného místa potrubím 

odvedeny zpět do jímky. 

 SO  04 Nádrže na dešťovou vodu 

Slouží k zachytávání dešťové vody ze střechy stáje a hnojiště. Dešťová voda bude 

ze střechy stékat do žlabovek, které jsou vyspádované do vpustí a odtud odvedené 

dešťovou kanalizací do nádrží. Dešťová voda bude investorem využita v rostlinné 

výrobě. 

1 POSOUZENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

1.1 Rozsah a posouzení projektové dokumentace 

Podkladem pro zpracování diplomové práce byla projektová dokumentace pro 

vydání společného územního rozhodnutí a stavebného povolení, vytvořená v roce 

2017. V rozsahu podle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 

Sb., platné v roce 2017, bylo provedeno posouzení projektové dokumentace. 

Poskytnutá dokumentace pro stavební povolení je dle této vyhlášky úplná. Součástí 

poskytnuté dokumentace byl výkaz výměr a rozpočet pro stavební část.  

Po posouzení projektové dokumentace byla navržena následující změna: 

Bariérové zdi, které dělí lehací část stáje od napájecích žlabů a desinfekčních van, jsou 

v PD pro stavební povolení prefabrikované. Protože jsou atypické, byly by vyráběny 

na míru a to by bylo finančně nákladnější, než když se udělají monolitické přímo na 

stavbě, s využitím mobilní betonárky. 

1.2  Vzorová projektová dokumentace 

Do vzorové projektové dokumentace byla vybrána část projektové dokumentace 

pro stavební řízení, která charakterizuje stavbu ,,Radim - stáj pro chov dojnic“. 

Z průvodní zprávy se jedná hlavně o identifikační údaje, popis místa stavby a výpis 

údajů o stavbě. Vzorová výkresová část obsahuje koordinační situaci stavby, půdorys, 



14 
 

řez A-A‘ a pohledy stáje, půdorys, řez B-B‘ a pohledy hnojiště, půdorys, řez jímkou a 

výdejním místem. 

2 ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY 

2.1 Technologické schéma objektu 

Technologické schéma značí směry postupu výstavby pro 9 hlavních etap u 

objektu stáje: zemní práce, zakládání, hrubá vrchní stavba, zastřešení, příčky a hrubé 

instalace, omítky a potěry, podlahy a povrchy, vnitřní kompletace, vnější úpravy. 

2.2 Rozdělení stavby na stavební objekty 

Celý objekt stavby je rozdělen na hlavní a vedlejší objekty. Mezi hlavní stavební 

objekty je zařazena stáj pro chov dojnic, hnojiště, jímka a výdejní místo. Vedlejší 

stavební objekty zahrnují nádrže na dešťovou vodu, dešťovou kanalizaci, splaškovou 

kanalizaci a nové manipulační plochy a komunikace. 

2.3 Řešení technologických etap 

V jednotlivých technologických etapách pro hlavní a vedlejší stavební objekty 

jsou uvedeny základní činnosti, které budou v daných etapách prováděny. 

2.4 Stanovení součinitelů pracovní fronty 

Pro jednotlivé stavební objekty zmíněné výše, byly stanoveny součinitelé 

pracovní fronty, které byly autorem převzaty z doporučené příručky programovaného 

systému CONTEC. 

2.5 Dopravní řešení – zásobování staveniště materiálem 

V rozboru dopravního řešení byly navrženy dopravní trasy dovozu betonu, 

který bude používán pro betonáž jímky. Betonové konstrukce v objektu stáje budou 

betonovány pomocí mobilní staveništní betonárny. Další dopravní trasou je řešena 

doprava ocelové konstrukce, která bude tvořit nosnou konstrukci celé stáje i hnojiště. 

Poslední dopravní trasa je navržena pro zajištění dovozu střešních PIR panelů na 

staveniště, které budou tvořit střešní plášť stáje. 
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2.6 Návrh a posouzení zdvihacího prostředku  

Pro výstavbu nové stáje a přidružených objektů bude použit mobilní jeřáb na 

automobilovém podvozku. Maximální břemeno zdvihané jeřábem bude ocelový 

nosník o délce 24 m a s hmotností cca 0,9 tuny. S tímto prvkem bude manipulováno 

do maximální horizontální vzdálenosti 15 m. Na základě těchto údajů byl navržen 

autojeřáb AD 30 TATRA. Podrobný výpočet je v řešení prostorové struktury. 

3 ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ STRUKTURY 
Součástí technologické struktury je technologický rozbor s přiřazenými 

položkami z výkazu výměr stavebních procesů z poskytnutého rozpočtu. Dále 

kontrolní a zkušební plán, environmentální plán, výkresová část rizik BOZP a plán 

rizik BOZP. 

3.1  Technologický rozbor 

Technologický rozbor byl vypracován na všechny stavební objekty pomocí 

automatizovaného systému pro přípravu a řízení realizace staveb CONTEC. 

3.2 Kontrolní a zkušební plán 

Kontrolní a zkušební plán a harmonogram kontrol byl vypracován pomocí 

systému CONTEC. Tištěnou formou jsou předloženy hlavní stavební objekty. Plán pro 

všechny objekty je k dispozici na přiloženém kompaktním disku. 

3.3 Environmentální plán 

Environmentální plán a harmonogram kontrol environmentálních aspektů byl 

vypracován pomocí systému CONTEC. Tištěnou formou jsou předloženy hlavní 

stavební objekty. Plán pro všechny objekty je k dispozici na přiloženém kompaktním 

disku. 

3.4 Výkresová část rizik BOZP 

Ve výkresu rizik BOZP je znázorněno umístění jednotlivých výstražných 

tabulek přímo na stavbě.  Výkres je vypracován pro zařízení staveniště - fáze hrubá 

stavba. 
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3.5 Plán rizik BOZP 

Plán rizik a harmonogram BOZP byl vypracován pomocí systému CONTEC. 

Tištěnou formou jsou předloženy hlavní stavební objekty. Plán pro všechny objekty je 

k dispozici na přiloženém kompaktním disku. 

4 ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY 
Začátek výstavby nové stáje pro chov dojnic Radim a přidružených objektů je 

plánován na 1.8.2018. Předpokládaný konec výstavby je 31.5.2019. V harmonogramu 

je dostatečná časová rezerva na vykrytí případných nepříznivých povětrnostních a 

teplotních podmínek. Z toho důvodu budou práce, např. betonáže, probíhat pouze za 

vhodné teploty. Podrobné řešení časové struktury je v časovém grafu, v 

časoprostorovém grafu. Dále je v časové struktuře řešen graf potřeby pracovníků, graf 

potřeby nákladů a grafy potřeby objemu činností. Řešení časové struktury je podrobně 

zpracováno podle technologického rozboru.  

4.1 Časový graf 

Časový graf byl vypracován pomocí systému CONTEC. Je řazen podle postupu 

výstavby jednotlivých objektů. Časový graf je započat přípojkou vody a dále následuje 

přípojka silnoproudu, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, dojírna, jímka, stáj 

OK, stáj, hnojiště, nádrže na dešťovou vodu, manipulační plochy a sadové úpravy.  

 
4.2 Časoprostorový graf  

Časoprostorový graf byl vypracován pomocí systému CONTEC. 

4.3 Graf potřeby pracovníků 

Graf potřeby pracovníků byl vypracován pomocí systému CONTEC. Z grafu 

je patrné, kolik pracovníků bude v daný měsíc na stavbě pracovat. 

4.4 Graf potřeby nákladů 

Byl vypracován pomocí systému CONTEC. Znázorňuje měsíční čerpání 

financí na celou stavbu. Předpokládané náklady na výstavbu jsou 30,751 milionů 

korun. 
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4.5 Grafy potřeby objemu činností  

V těchto grafech, který je také zpracován v systému CONTEC jsou uvedeny 

potřeby materiálu na ocelovou konstrukci a podlahové konstrukce. 

5 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště je rozděleno na technickou zprávu a výkresovou část. 

5.1 Technická zpráva zařízení staveniště 

Technická zpráva zařízení staveniště popisuje rozsah staveniště a staveništních 

komunikací, dimenzování provozního a sociálního zařízení staveniště i dopravu 

materiálu po staveništi. Tato zpráva slouží jako podklad k výkresům zařízení 

staveniště pro vybrané etapy hrubé stavby a dokončovacích prací. Sociální a 

hygienické zázemí zařízení staveniště je dimenzováno na 45 pracovníků. 

5.2 Výkresová část  

Výkresy zařízení staveniště znázorňují vybrané etapy: hrubou stavbu a 

dokončovací práce. Je zde znázorněno provozní a sociální zařízení, které vychází 

z návrhu v technické zprávě zařízení staveniště. 

6 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ 
Pro technologický postup prací byly vybrány postupy prací betonáže včetně 

drážkování podlahy ve stáji a zřízení železobetonových stěn z pohledového betonu. 

6.1 Betonová podlaha ve stáji 

Povrch a správné drážkování betonové podlahy ve stáji je velice důležité 

z hlediska bezpečného pohybu zvířat a jejich zdravotního stavu. Z toho důvodu, beton 

vyžaduje zvýšené nároky na návrh receptury, dodržování technologických postupů při 

výrobě betonu i při samotné ukládce a drážkování.  

6.2 Železobetonové monolitické stěny  

Technologický postup prací je zpracován pro železobetonové monolitické štítové 

stěny a bariérové stěny mezi napajedly, lehacími boxy a desinfekční vanou, které se 

nacházejí v objektu stáje.  
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7 FOTODOKUMENTACE POŘÍZENÁ BĚHEM VÝSTAVBY 
Fotodokumentace je rozdělaná na ukázku fotografií před zahájením výstavby 

a ukázku fotografií z výstavby. 

  



19 
 

ZÁVĚR 

Účelem této práce bylo zpracovat stavebně technologický projekt pro stavbu 

,,Radim - Stáj pro chov dojnic“. Podkladem pro zpracování byl projekt pro stavební 

povolení zapůjčený firmou Boviline s.r.o. 

Zpracovaný stavebně technologický projekt řeší především prostorovou, 

technologickou a časovou strukturu. Součástí prostorové struktury je technologické 

schéma objektů, popis řešených objektů, řešení technologických etap, dopravní řešení 

a posouzení zdvihacího prostředku. Technologická struktura obsahuje technologický 

rozbor s přiřazenými položkami z výkazu výměr, kontrolní a zkušební plán, 

environmentální plán a plán rizik BOZP. V časové struktuře jsou graf časový a 

časoprostorový, graf potřeby pracovníků a potřeby nákladů a grafy potřeby objemu 

činností. Na základě grafu potřeby pracovníků je navrženo optimální řešení zařízení 

staveniště. Projekt zároveň obsahuje technologický postup prací, a to konkrétně 

betonáže včetně drážkování podlahy ve stáji a železobetonové stěny.  

Celý projekt je popsán v technické zprávě s komentářem a doplněn 

fotodokumentací pořízenou během výstavby. 

Při dodržení stavebně technologického projektu se předpokládá, že doba výstavby 

stáje pro chov dojnic bude probíhat od 1.8.2018 do 31.5.2019. 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

DP  Diplomová práce 

PD  Projektová dokumentace 

ČSN  Česká státní norma 

EN  Evropská norma 

ISO  (zkr. z angl. International Organization for Standardization) 

Mezinárodní organizace pro normalizaci 

NV Nařízení vlády 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

OK Ocelová konstrukce 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ŽB  Železobeton  
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