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Anotace 

Stavebně technologický projekt Krajský úřad kraje Vysočina, 

administrativní budova „E“ 

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem 

krajského úřadu kraje Vysočina, administrativní budovy „E“. Autor řeší posouzení 

předané projektové dokumentace z hlediska správnosti, úplnosti, celistvosti a 

proveditelnosti. Na základě této předané projektové dokumentace zpracovává 

prostorovou, technologickou a časovou strukturu výstavby stavebního objektu. Dále 

je zpracováno řešení zařízení staveniště, 2 technologické postupy a doprovodná 

technická zpráva. 

 

Klíčová slova 

Stavebně technologický projekt, zařízení staveniště, prostorová struktura, 

technologická struktura, časová struktura 
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Annotation 

Construction technological project Regional Office of the Vysočina Region, 

administrative building "E" 

This diploma thesis deals with the construction technology project of the 

Regional Office of the Vysočina Region, administrative building "E". The author 

solves the assessment of the submitted project documentation in terms of accuracy, 

completeness, integrity and feasibility. Based on this submitted project documentation, 

it processes the spatial, technological and temporal structure of the construction of the 

building. Furthermore, the solution of the construction site equipment, 2 technological 

procedures and the accompanying technical report are elaborated. 

 

Keywords 

Construction technological project, construction site equipment, spatial 

structure, technological structure, time structure 
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Úvod 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval návrhem stavebně technologického 

projektu výstavby Krajského úřadu kraje Vysočina, administrativní budovy „E“. 

Na úvod jsem posoudil předanou projektovou dokumentaci z hlediska 

správnosti, úplnosti, celistvosti a proveditelnosti. Následně pomocí předané 

dokumentace jsem navrhl prostorovou, technologickou a časovou strukturu.  

V prostorové struktuře jsem řešil především technologické etapy, směry 

postupů výstavby a návrh zdvihacích prostředků. V technologické struktuře jsem 

vypracoval rozborový list následně z tohoto listu technologický normál, který byl 

použit v časové struktuře pro vypracování časoprostorového grafu a harmonogramu 

výstavby stavebního objektu SO01. Kromě těchto dvou hlavních částí jsem zpracoval 

grafy nasazení pracovníků a strojů, spotřebu materiálu a čerpání financí. 

V rámci diplomové práce jsem následně zpracoval doprovodnou technickou 

zprávu, návrh staveniště, výkresy pro 4 etapy, situační výkres dopravně inženýrského 

opatření a situační výkres BOZP. A dva technologické předpisy. První pro pokládku 

keramické dlažby a druhý pro provedení ploché střechy. 

Cílem je navrhnout co nejoptimálnější řešení stavebně technologického 

projektu výstavby. A to z hlediska času, návaznosti jednotlivých dílčích procesů, počtu 

nasazení pracovníků, stroj a čerpání financí. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce byl návrh stavebně technologického projektu 

výstavby, který se skládal v první části kontrolou samotné předané projektové 

dokumentaci, kde byly zjištěny menší chyby, které, ale nikterak nebránili samotné 

výstavbě stavebního objektu. 

Dále v rámci diplomové práce jsem zpracoval prostorovou strukturu 

s návrhem zdvihacího prostředku, technologickou strukturu, která obsahuje 

rozborový list, technologický normál, seznam čet, rozbor dopravních procesů, 

kontrolní a zkušební plán, environmentální plán a plán rizik BOZP. A časovou 

strukturu, která se skládá z časoprostorového grafu, grafu nasazení pracovníků, 

nasazených strojů, spotřeby materiálu, čerpání financí a harmonogramu. Následně 

jsem zpracoval řešení zařízení staveniště s doprovodnou technickou zprávou, 

situačními výkresy pro 4 etapy výstavby a výkresy dopravně inženýrského opatření a 

riziky BOZP. Poté 2 technologické postupy na pokládku keramické dlažby a 

provedení ploché střechy. 

Doba výstavby krajského úřadu kraje Vysočina, administrativní budovy „E“ 

je 19 měsíců. Cíle diplomové práce byly naplněny. 
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