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Anotace 

Diplomová práce se zabývá řešením Stavebně technologického 

projektu na objekt „Centrum pro seniory v Táboře“. Součásti projektu je 

posouzení předané projektové dokumentace, řešení prostorové, 

technologické, časové struktury, řešení zařízení staveniště na hlavní etapy 

výstavby, technologický postup prací a seminární práce která je zaměřená na 

energetické úspory v průběhu provozu budov objektu. 

Klíčová slova: časové plánování, zařízení staveniště, 

technologický postup prací, energetické úspory  



 

Abstract: 

The diploma thesis deals with the solution of the Construction 

Technology Project for the object „Center for seniors in Tábor“. The project 

includes assessment of the submitted project documentation, solution of 

spatial, technological, time structure, solution of construction site equipment 

for the main stages of construction, technological plan of a work and seminar 

paper which is focused on energy savings during the operation of the object’s 

buildings. 

Keywords: time planning, construction site equipment, 

technological plan of a work, energy savings 
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1 Úvod 

Hlavním cílem práce je tedy zpracovat stavebně technologický projekt v 

rozsahu podle zadání. Tato část krátce popisuje obsah jednotlivých časti 

stavebně technologického projektu.  
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2 Zadávací dokumentace 

Tato část obsahuje charakteristické výkresy dvou hlavních stavebních 

objektů, rekapitulací rozpočtu a kompletní rozpočty na architektonický 

stavební části hlavních objektů. 

3 Posouzení předaní projektové dokumentace: 

Předaná projektová byla po formální stránce zkontrolována dle 

Vyhlášky 499/2006 ve znění pozdějších změn. O výsledku je zpracována 

samostatná zpráva, kde jsou uvedeny chybějící či neúplné části. Návrhy 

oprav projektové dokumentace jsou rovněž uvedeny v této zprávě. Obecně 

lze říci, že tato projektová dokumentace nesplňuje požadavky vyhlášky a je 

neúplná. 

4 Řešení prostorové struktury 

Zamýšlená výstavba byla nejprve rozdělena na jednotlivé objekty a 

prostory. V této části stavebně technologického projektu byl proveden návrh 

a posouzení zdvihacího prostředku. Byly provedeny návrhy postupu 

výstavby. Rovněž v této kapitole byl proveden výpočet hlavních součinitelů 

pracovní fronty. 

5 Řešení technologické struktury 

Pro získaní doby trvání dílčích procesů výstavby byl zpracován 

rozborový list, který sloužil podkladem pro zpracování technologického 

rozboru. Činnosti z technologického rozboru byli agregované do činností 

databáze softwaru Contec. Výstupem byli kontrolní a zkušební plán, 

environmentální plán a plán rizik BOZP. Dále v této kapitole je rozbor 

dopravních procesů. 

6 Řešení časové struktury 

V této části byly zpracovány operativní časoprostorový graf včetně 

grafu nasazení pracovníku a využiti strojů. Dále tato část obsahuje 

harmonogram ve struktuře dílčích, etapových a objektových procesů  
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7 Zařízení staveniště 

Pro řešení zařízení staveniště byla zpracována výkresová 

dokumentace. Dále byla zpracovaná technická zprava a dimenze prvků 

zařízení staveniště. 

8 Technologický postup 

Technologický postup byl zpracován pro betonáž základové desky a 

obsahuje informace o materiálech, pracovních podmínkách, popisu 

provedení, postupu kontroly kvality, bezpečnosti práce a vlivu na životní 

prostředí. 

9 Seminární práce 

Seminární práce se zabývá návrhem, ekonomickým a ekologickým 

posouzením variant technických opatření vedoucím k energetickým úsporám 

v průběhu provozu budovy. Výsledkem jsou zhodnocení jednotlivých variant  

.  
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10 Závěr 

V rámci diplomové práce jsem zpracoval dle zadání stavebně 

technologický projekt na Centrum pro seniory v Táboře. 

Za úkol jsem posoudit projektovou dokumentaci z hlediska souladu 

s legislativou a výskytu nevhodných řešení, zpracovat řešení prostorové, 

technologické a časové struktury, řešení zařízení staveniště a technologický 

postup.  

V průběhu vypracování stavebně technologického projektu jsem se 

snažil co nejvíce optimalizovat průběh výstavby, aby celková doba výstavby 

byla co nejkratší, jednotlivé čety se navzájem nepřekáželi a jednotlivé práce 

byli proveditelné. 

Podle vypracovaného stavebně technologického projektu stavět se 

začíná 4.11.2019, konec výstavby je 18.2.2022. Ve skutečnosti stavba se 

zahájila na začátku listopadu roku 2019, konec výstavby je plánován na první 

polovinu února roku 2022. 
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