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Anotace 

Stavebně technologický projekt - Novostavba Pavilonu fakulty 

tropického zemědělství ČZU. 

Posouzení předané projektové dokumentace. Řešení prostorové, 

časové a technologické struktury. Návrh zařízení staveniště. Technologický 

postup prací. Doprovodná technická zpráva. Multikriteriální analýza 

hydroizolace spodní stavby. 

Klíčová slova 

Stavebně technologický projekt, harmonogram prací, zařízení 

staveniště, technologický postup, multikriteriální analýza 

  



 

 

Abstract 

Construction documents revision along with its complementation, if 

necessary; space, technology and time structure of the complex construction 

process, site facilities proposal, technological process, an accompanying 

technology report with comments about the solution. Multicriterial analysis of 

waterproofing of substructure. 

Key word 

construction technology project, construction timeline, site facilities, 

technology process, multicriterial analysis 

 

  



 

 

Úvod 

Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně 

technologického projektu Novostavby Pavilonu Fakulty tropického 

zemědělství v areálu ČZU. 

Projekt je řazen do několik samostatných částí, které převážně řeší 

technologickou, časovou a prostorovou strukturu. 

Cílem diplomové práce je návrh optimálního postupu výstavby 

s ohledem na použití zdrojů a dodržení plynulosti výstavy. 
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Závěr 

Při posouzení projektové dokumentace jsem našla několik 

nevhodných řešení a navrhla jsem jejich alternativu. 

Provedla jsem rozdělení objektu na jednotlivé technologické etapy, 

včetně jejich postupů výstavby. Dále jsem vypracoval technologický rozbor a 

normál, z kterého jsem pokračovala a vytvořila harmonogram, časoprostoroví 

graf, graf nasazení pracovníků a vybraných strojů. 

Součástí stavebně technologického projektu byl i návrh zařízení 

staveniště včetně zdvihacího prostředku. 

Vypracoval jsem technologický postup prací na SDK příčky, vrtané 

energopiloty, lité teraco podlahy, pohledový beton a zelenou střechu. 

Na závěr jsem vypracovala doprovodnou technickou zprávu a 

multikriteriální analýzu hydroizolace spodní stavby. 

Výsledná doba celého stavebního procesu je, dle mého návrhu 18 

měsíců. 

Cíle mé diplomové práce byly splněny.  
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