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Anotace 

Hlavním předmětem této diplomové práce je stavebně technologický 

projekt výrobního závodu Pila Štětí. Tento dřevozpracující areál bude 

zpracovávat měkké dřevo pro výrobu hranolů, desek, latí či lišt. V diplomové 

práci jsou vypracovány jednotlivé části stavebně technologického projektu. 

Práce obsahuje technickou zprávu, hlavní technologické etapy výstavby, 

návrh zařízení staveniště včetně výkresů, technologický rozbor, 

časoprostorový graf jednotlivého objektu – Administrativní budova a časový 

harmonogram výstavby pro všechny stavební objekty, kontrolní a zkušební 

plán pro zdění. Další část práce je věnována technologickým předpisům 

(montáž prefabrikovaného skeletu a realizace betonových pojezdových ploch).  
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Abstract 

The main subject of this diploma thesis is construction-technological 

project of production plant Sawmill Štětí. This wood processing plant will 

manufacture wooden boards, planks, beams and battens from soft wood. The 

work contains technical report, main technological stages, design of building 

site equipment including three phases of construction, technological analysis, 

spice-time chart for construction, time schedule of construction, inspection and 

test plan for brick work. Next part of diploma thesis is devote for 2 technological 

process (assembly of precast elements and realization of concrete slabs). 
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Úvod 

Ve své diplomové práci se budu zabývat stavebně technologickému 

řešení dřevozpracujícího výrobního areálu Pila Štětí. Celý tento areál se 

skládá z několika stavebních objektů a inženýrských objektů. Z důvodu 

velkého rozsahu se v této práci řeší pouze jednotlivé stavební objekty a 

podrobněji je zpracován objekt SO 01 – Administrativní budova. V řešeném 

areálu jsou navrženy objekty pro umístění jednotlivých technologických linek 

a objekty pro administrativní a provozní účely, dále venkovní sklady kulatiny, 

řeziva, areálová čerpací stanice pohonných hmot a v poslední řadě objekty a 

zařízení areálové technické infrastruktury. Práce je členěna do několika bodů, 

se kterými se můžete seznámit podrobněji níže. Mezi jednotlivá témata 

stavebně technologického projektu, kterými se budu podrobněji zabývat v této 

diplomové práci, budou patřit: posouzení předané PD, řešení struktury 

prostorové, technologické a časové. Doprovodně technická zpráva, jež řeší 

základní informace o stavbě, rozčlenění na stavební objekty, technické řešení 

jednotlivých stavebních objektů. Podrobněji jsou zpracovány dva 

technologické předpisy. Prvním z nich je montáž prefabrikovaného skeletu a 

druhým je realizace betonových pojezdových ploch. Dále se budu zabývat 

návrhem zařízení staveniště, KZP a plánem BOZP. 

V příloze práce jsou zahrnuty výkresy stavebního objektu SO 01 

(půdorys 1.NP a řezy), výkresy zařízení staveniště, časoprostorový graf 

objektu SO 01 a ostatních zbylých objektů, časový harmonogram výstavby 

objektu SO 01 a časový harmonogram výstavby zbylých objektů. 

 

Cíle diplomové práce 

Cílem této diplomové práce bylo zpracovat plnohodnotné stavebně 

technologické řešení všech stavebních objektů ve výrobním areálu Pila Štětí. 

  



 

 

Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vyhotovit plnohodnotný stavebně 

technologický projekt pro stavební objekty závodního areálu Pila Štětí. 

Podrobněji byl zpracován jeden daný objekt – SO 01 Administrativní budova. 

Obsahem práce bylo posouzení předané PD (dokumentace změny stavby 

před dokončením) a určení nedostatků v PD, zpracování prostorové, 

technologické a časové struktury. Dále jsem vypracoval rozborový list a 

technologický normál pro objekt SO 01. Na základě těchto dvou dokumentů 

jsem řešil časovou strukturu – časoprostorový graf (společně s grafem 

nasazení pracovníků) a harmonogram výstavby. Součástí práce je i návrh 

zařízení staveniště včetně návrhu zdvihacího prostředku (věžového jeřábu) a 

3x výkresy zařízení staveniště pro jednotlivé etapy výstavby. Zpracoval jsem 

dva technologické předpisy (montáž prefabrikovaného skeletu a realizace 

betonových pojezdových ploch). Na závěr byla vypracována doprovodně 

technická zpráva ke všem stavebním objektům. 

Všechny stanovené cíle diplomové práce byly splněny. 
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