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Členění magisterského diplomního projektu – Stavebně technologický projekt 
 
0. Zadávací dokumentace 

 Seznam předané dokumentace (výkresy, texty, rozpočty) 
1. Posouzení předané projektové dokumentace (pro stavební povolení) a její doplnění 

 Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace 
o formální – soulad se zákonnými předpisy 
o chybná či nevhodná řešení z hlediska technického, technologického či ekonomického 
o chybějící podklady 

 Oprava projektové dokumentace včetně výkresů oprav (navržení změn chybných, nevhodných 
či chybějících řešení) 

 Výkres půdorysu typického podlaží a příčného nebo podélného řezu jako součást 
dokumentace pro realizaci stavby včetně veškerého kótování 

2. Řešení prostorové struktury 
 Technologické schéma: rozdělení na objekty, úseky, záběry, technologické etapy, stanovení 

směrů postupů výstavby etapových procesů, (technol. schéma – odpovídá prostorové ose 
časoprostorového grafu) 

 Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických etapách 
 Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty. 
 Návrh a posouzení zdvihacího prostředku 

3. Řešení technologické struktury 
 Část technologického rozborového listu podle výkazu výměr či rozpočtu s výpočtem pracnosti 

pro 0. – 3. etapový proces 
 Technologický rozbor (s výpočtem doby procesu dle pracnosti), včetně rozhodujících 

mechanizmů, návrhu pracovních čet s určením jejich velikosti, rozhodující materiály (pro 
dopravu) v úrovni dílčích stavebních procesů (ručně pro 0. – 3. etapový proces rozhodujícího 
objektu, pomocí počítače pro celou stavbu); pokud bude technol. rozbor zpracován pomocí 
počítačového systému podle výkazu výměr nebo rozpočtu, není třeba zpracovávat technol. 
rozborový list, ale zpracuje se pouze technol. rozbor s přiřazenými položkami výkazu výměr 
dílčím stavebním procesům 

 Rozbor dopravních procesů – v rámci TP 
 Kontrolní a zkušební plán – v rámci TP 
 Environmentální plán – v rámci TP 
 Plán rizik BOZP – v rámci TP 

4. Řešení časové struktury 
 Časový plán  - harmonogram ve struktuře dílčích stavebních procesů, s hlavními vazbami 

síťového grafu a ve struktuře etapových a objektových procesů 
 Operativní (podrobný) časoprostorový graf ve struktuře dílčích stavebních procesů 
 Grafy nasazení pracovníků, čerpání financí a potřeby určených materiálů v čase, graf potřeby 

rozhodujících strojů a mechanizmů 
5. Řešení zařízení staveniště 

 Výkresy zařízení staveniště včetně technické zprávy v úrovni projektové dokumentace pro 
stavební povolení (část ZOV) a dimenzování na určené etapy (např. výkopy, nosná 
konstrukce, hrubé vnitřní práce a úpravy povrchů a závěr výstavby) 

 Dimenzování sociálního a provozního ZS.  
 
6. Technologický postup prací (výrobní předpis) 

 Technologický postup na 5 dohodnutých stavebních procesů/ včetně: 
o stanovení stavební připravenosti 
o popisu provádění  
o plánu nasazení strojů (konkrétní data z půjčovny apod.) 
o plán nasazení rozhodujících čet 



 

 

o podrobný plán zásobování materiálem (konkrétně výpis veškerých materiálů podle 
skutečnosti s porovnáním s kalkulacemi) 

o podrobný rozpis potřebného nářadí a pomocných konstrukcí (detailně) 
o plán kontrol kvality a měření s odkazem na ČSN či ISO s citací rozhodujících článků 
o doklady či měření, které musí dodat či provést s předáním konkrétní konstrukce 
o zimní opatření (pokud jsou nutná) 
o rizika BOZP k procesu a opatření k jejich eliminaci 
o environmentální aspekty k procesu a možnosti minimalizace jejich negativních vlivů 

na ŽP 
 

7. Variantní řešení návrhu zdvihacích prostředků 
 Návrh a posouzení věžových jeřábů  
 Návrh a posouzení mobilního jeřábu 
 3x situace – pozice postavení zdvihacího prostředku na staveništi 
 Finanční zhodnocení nákladů na jednotlivé zdvihací prostředky 

 
8. Doprovodná technická zpráva s komentářem celého řešení, specifikací prostorové struktury 
objektových procesů, vymezením podmínek pro výpočet doby procesů a dále v členění dle vyhl. 
č. 499/2006 Sb. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANOTACE 

Cílem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu dvou bytových 
domů Jeremiášova, Praha 13 - Stodůlky. Autor vytváří optimální řešení z hlediska 
struktur prostoru, času a technologie. Dále se autor zabývá jednotlivými fázemi 
zařízení staveniště a konkrétními technologickými postupy. 

Klíčová slova: 

Prostorová struktura, technologická struktura, časová struktura, zařízení staveniště, 

technologický postup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The aim of the diploma thesis is to solve the construction technology project of two 

apartment buildings Jeremiášova, Prague 13 - Stodůlky. The author creates optimal 

solutions in terms of space structures, time and technology. Furthermore, the author 

deals with the individual phases of construction site equipment and specific 

technological procedures. 

Keywords: 

Spatial structure, technological structure, time structure, construction site equipment, 

technological process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÚVOD 

Záměrem mé práce je vypracování stavebně technologického projektu pro bytové 

domy Jeremiášova,   

Praha 13 – Stodůlky. Důvodem proč jsem si tento projekt vybral je ten, že jsem částečně 

zúčastnil jeho   

provádění, jeho rozsah a rozmanitost. 

 Obsahem mé diplomové práce bude řešení 3 hlavních pracovních struktur: 

prostorové,  

technologické a časové. Cílem této práce bude, abych docílil pokud možno co nejkratší 

doby výstavby za  

dodržení všech technologických postupů a přestávek s ideálním počtem pracovníků. 

 Dále bych rád vyřešil co nejefektivněji prostory na pozemku pro návrh zařízení 

staveniště,  

navrhnout konkrétní pracovní postupy a návaznosti činností, a řešit problémy z těchto 

činností vyplývající.  
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ZÁVĚR  

 V mém stavebně technologickém projektu jsem se nejprve zabýval posouzením 

předané projektové dokumentace a zkoumáním její správnosti. Dále jsem zpracoval 

řešení pro prostorovou, technologickou a časovou strukturu. 

 V řešení prostorové struktury jsem navrhl stavební etapy, pro které jsem 

zpracoval technologický rozborový list a technologický rozbor. Tyto dva rozbory mi 

následně sloužili jako podklad pro vypracování časoprostorového grafu a 

harmonogramu. V nich jsem optimalizoval pořadí procesů tak, aby doba výstavby byla 

co nejkratší a zároveň, aby byly dodrženy všechny technologické přestávky a bylo 

nasazeno optimální množství pracovníků. Dle mého časového plánu jsem navrhl délku 

výstavby na necelých 12 měsíců. Datum zahájení výstavby dne 2.3.2020 a dokončení 

výstavby dne 14.2.2021. Předání stavby by proběhlo dne 15.2.2021. 

 Dále jsem provedl dimenzování zařízení staveniště, na základě kterého jsem 

zpracoval výkresy pro čtyři dané fáze výstavby. Poté jsem zpracoval pět 

technologických postupů na vybrané stavební práce.  

 V poslední řadě jsem se zabýval návrhem a posouzením zdvihacích prostředků. 

Porovnával jsem efektivitu a finanční potřeby na různé druhy a množství jeřábů na 

stavbě. 

 Celé své řešení jsem shrnul v doprovodné technické zprávě 
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