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Anotace  

Stavebně technologický projekt – Rekonstrukce kláštera v Plasích 

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením kláštera 

v Plasích. Autor posuzuje úplnost a správnost předané projektové 

dokumentace a zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou 

stavby včetně zpracování kontrolního, zkušebního, environmentálního a 

BOZP plánu. Dále řeší návrh zařízení staveniště, doprovodnou technickou 

zprávu s vymezením podmínek a komentářem řešení a navrhuje dva 

technologické předpisy pro vybrané pracovní procesy. Seminární část 

diplomové práce se zabývá technologickým posouzením návrhu provedení 

sanace vlhkostí a salinity zděných konstrukcí.  

Klíčová slova 

Stavebně technologický projekt, technologický normál, časoprostorový graf, 

harmonogram, zařízení staveniště, technologický předpis, plán BOZP, 

kontrolní plán, zkušební plán, environmentální plán, sanace vlhkostí, salinita 

zděných konstrukcí.  
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Abstract 

Construction technology design- Cluster of Plasy 

   This thesis deals with construction a technology system for the Cluster of 

Plasy. The author assesses the completeness and accuracy of the submitted 

project documentation and deals with the spatial, technological and temporal 

structure of the construction, including the elaboration of control, testing, 

environmental and health and safety plan. It also solves the design of 

construction site equipment, accompanying technical report with the 

definition of conditions and commentary on the solution and proposes 2 

technological regulations for selected work processes. The seminar part of 

the diploma thesis deals with the technological assessment of the design of 

remediation of moisture and salinity of masonry structures. 

 

Keywords 

Construction technological project, technological standard, spatio-temporal 

graph, schedule, construction site equipment, technological regulation, health 

and safety plan, control plan, test plan, environmental plan, moisture 

remediation, salinity of masonry structures. 
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Úvod 

Obsahem této diplomové práce je návrh rekonstrukce bývalé opatské 

rezidence – budovy Starého opatství a Nové prelatury, které jsou nedílnou 

součástí kláštera Plasy a řadí se k nejvýznamnějším monastickým památkám 

střední Evropy. Klášter byl založen na začátku 12. století knížetem 

Vladislavem II. a výrazně přeměněn za posledních přemyslovských králů. 

Klášterní areál se rozkládá v městě Plasy v okrese Plzeň-sever. Areál 

kláštera tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie, klášterní a hospodářské 

budovy.  

Budova Starého opatství připomíná nevýznamnou budovu občanské 

vybavenosti sklonku 19. století, podle nálezu je možné datovat do poloviny 

13. století. Opatský dům má dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží 

a pultovou střechu. Obnovou objektu vznikne v přízemí vstupní hala 

s návazností na prostor pokladny a nástupním prostorem do prelatury. Staré 

opatství s prelaturou tvoří nesourodý celek.  

Prelatura je dům opata. Umístění budovy bylo voleno s ohledem na 

povinnosti opata komunikovat s vnějším světem a přijímat v klášteře 

návštěvy. Kvůli světským osobám, jichž bylo mezi návštěvníky mnoho, mělo 

být opatské sídlo blíže fortně, aby návštěvy svou přítomností nenarušovaly 

chod kláštera. Jedná se o dvoukřídlý patrový objekt v barokním slohu s 

převýšeným středním dvoupatrovým pavilonem, jehož arkádová chodba je 

zakončená bývalou kaplí. 

Cílem projektu je stavební obnova a zatraktivnění budov Starého 

opatství a Nové prelatury a rehabilitace opatské zahrady. Hlavní aktivity 

projektu se týkají stavebních prací, a to včetně fasád, okolních ploch a dvora 

a restaurování částí památkového fondu. Budou vybudovány nové expoziční 

prostory a návštěvnické infrastruktury. 
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Závěr  

Poznatky získané při vypracovávání této práce pro mě byly velkým 

přínosem. 

Výsledkem této diplomové práce je stavebně technologický projekt 

kláštera v Plasích. 

Provedla jsem posouzení úplnosti a správnosti předané projektové 

dokumentace, která je bez nedostatků. Na základě předané projektové 

dokumentace jsem vytvořila prostorovou strukturu, kde jsem určila směry 

postupů jednotlivých etapových procesů. Dále jsem v technologické struktuře 

zhotovila rozborový list a technologický normál, které mi byly podkladem pro 

tvorbu harmonogramu, časoprostorového grafu a grafu nasazení pracovníků, 

strojů a materiálu. Na základě harmonogramu jsem vypracovala kontrolní 

a zkušební, environmentální a BOZP plán za pomoci softwaru Contec. 

Pro čtyři fáze výstavby jsem navrhla zařízení staveniště, kde jsem 

umístila stavební buňky, sklady a jednotlivé stroje.  

Pro dva vybrané procesy jsem vytvořila technologické postupy. 

Jednalo se o technologické postupy pro vnitřní omítky a parkety v objektu.  

Nakonec jsem vypracovala seminární práci, kde byla popsána 

problematika vlhkého zdiva, možnosti jeho sanace, sanační metody a 

technologické posouzení metod.  

Při dodržení navrženého stavebně technologického projektu bude 

doba realizace trvat od 2. 1. 2019 do 18. 12. 2019. 

Projekt je okomentován v doprovodné technické zprávě. 
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