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Členění diplomové práce – Stavebně technologický projekt 

0. Zadávací dokumentace 

• Seznam předané dokumentace (výkresy, rozpočty, texty) 

1. Posouzení předané projektové dokumentace pro stavební povolení a její doplnění 

• Posouzení správnosti a úplnosti projektové dokumentace 

o formální – PD musí být v souladu se zákonnými předpisy 

o nevhodné zvolení řešení či chybné řešení z hlediska technického, 

technologického či ekonomického 

o chybějící podklady 

• Oprava projektové dokumentace (oprava a nové navržení stávajících chybných řešení, 

či doplnění 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 pro hlavní objekty 

3. Řešení technologické struktury 

• Technologický rozborový list, vypracovaný podle výkazu výměr či rozpočtu. 

• Technologický normál vypracovaný podle technologického rozborového listu (s 

výpočtem doby procesů podle norem časů). Technologický normál doplněný návrhem 

pracovních čet s určením jejich velikostí a návrh mechanismů.  

• Rozbor dopravních procesů 

4. Řešení časové struktury 

• Časový plán – harmonogram ve struktuře dílčích stavebních procesů, podle 

zpracovaného technologického rozboru 

• Operativní (podrobný) časoprostorový graf ve struktuře dílčích stavebních procesů. 

• Grafy nasazení materiálů, strojů, mechanismů a nasazení pracovníků v čase. 

5. Řešení zařízení staveniště 

• Dimenzování zařízení staveniště (sociální a provozní).  
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• Výkresy zařízení staveniště, technická zpráva vypracovaná v úrovni projektové 

dokumentace pro stavební povolení (část ZOV). Dále dimenzování ZS na vybrané etapy 

(výkopy, nosné konstrukce, hrubé vnitřní práce, úpravy povrchů a závěr výstavby). 

• Vypracování situace širších vztahů s posouzením dopravních cest. 

• Návrh s posouzením navrhovaného zdvihacího prostředku. 

6. Technologické postupy prací (výrobní předpisy) pro dva určené procesy 

• Technologické postupy na zadané stavební procesy/ 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. Doprovodná technická zpráva s komentářem celého řešení, specifikací prostorové 

struktury objektových procesů, vymezením podmínek pro výpočet doby procesů a členění 

dle vyhl. č. 499/2006 Sb. 
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ANOTACE 

Stavebně technologický projekt – Nemocnice Jičín (pavilon A) 

Anotace: 

Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně-technologického projektu na stavbu 

pavilonu A v prostoru jičínské nemocnice. Projekt zahrnuje nejen novostavbu pavilonu, ale také 

demolici stávající interny a čistírny odpadních vod. Dále projekt řeší stavbu instalačního kanálu 

a spojovacího krčku. V diplomové práci autor vyhodnocuje úplnost a správnost předané 

projektové dokumentace. Autor zpracovává časovou, prostorovou a technologickou strukturu, 

kterou zpracovává na základě předané projektové dokumentace. Jedná se především o to, aby 

výstavba byla prováděna v ideálním časovým harmonogramu. Podrobněji se v diplomové práci 

autor zaměřil na zpracování technologického schéma, provedení technologického soupisu prací 

a technologického normálu. Pomocí technologického normálu zpracoval časoprostorový graf, 

graf nasazení počtu pracovníků a strojů v čase. Časoprostorový graf zpracoval v jedné variantě, 

a to ručně a za použití programu MS Project. V další fázi autor vypracoval návrh kapacity 

zařízení staveniště i s přesným umístěním jednotlivých prvků zařízení staveniště na stavbě. Na 

závěr došlo k vypracování technické zprávy a technologických postupů na zadané procesy. 

Klíčová slova 

Novostavba, čistírna odpadních vod, stavebně technologický projekt, časová, technologická 

a prostorová struktura, technologické schéma, technologický soupis prací, technologický 

normál, časoprostorový graf, technologický postup, zařízení staveniště. 
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ANNOTATION 

Construction technological project - Jičín Hospital (pavilion A) 

ANNOTATION  

The subject of the diploma thesis is the elaboration of a construction-technological project 

on the construction of pavilion A in the area of the Jičín hospital. The project includes not only 

the new construction of the pavilion, but also the demolition of the existing internal and 

wastewater treatment plants. Furthermore, the project addresses the construction of the 

installation channel and connecting neck. In the diploma thesis, the author evaluates the 

completeness and accuracy of the submitted project documentation. The author processes the 

temporal, spatial and technological structure, which he processes on the basis of the submitted 

project documentation. It is above all that the construction is carried out in an ideal time 

schedule. In more detail in the diploma thesis, the author focuses on the processing of the 

technological scheme, the implementation of the technological list of works and the 

technological standard. We provide a technological standard processed by the space-time graph, 

a graph of the deployment of the number of workers and machines over time. He processed the 

space-time graph in one variants, namely manually and using the MS Project program. In the 

next phase, the author developed a proposal for the capacity of the construction site equipment 

with the exact location of individual elements of the construction site equipment on the 

construction site. In the end, technical reports and two technologicals processes for the assigned 

processes were prepared. 

Keywords 

New building, wastewater treatment plant, construction technological project, time, 

technological and spatial structure, technological scheme, technological list of works, 

technological standard, space-time graph, technological process, construction site equipment. 
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ÚVOD 

V diplomové práci se budu zabývat stavebně technologickým projektem, který se bude týkat 

novostavby pavilonu A v areálu jičínské nemocnice a staveb nutných k jejímu 

bezproblémovému provozu, tj. instalační kanál a spojovací krček. Součástí dokumentace je také 

demolice stávající budovy interny, která se nachází na místě nově budovaného pavilonu. Areál 

jičínské nemocnice se nachází v centrální části Jičína.  

Předaná projektová dokumentace ve formě pro stavební povolení, je hlavním dokumentem, 

ze které vycházím a ze které získávám důležité informace o stavbě. Na začátku práce jsem si 

prošel předanou projektovou dokumentaci a posoudil jsem, zda dle vyhlášek nechybí některá 

z částí projektové dokumentace a dále jsem také posoudil správnost výkresů a dalších dodaných 

dokumentů.  Ze získané dokumentace jsem provedl časovou, technologickou a prostorovou 

strukturu výstavby objektů. V prostorové struktuře jsem provedl technologické schéma, kde 

jsem si rozdělil realizaci na jednotlivé objekty, úseky, záběry a technologické etapy, které jsem 

poté důkladně popsal, co a jak se v jednotlivé etapě realizace provádí. V technologické struktuře 

jsem vypracoval rozborový list a technologický normál. Časová struktura výstavby objektu 

vychází z informací technologického normálu, ze kterých jsem vypracoval podrobný 

časoprostorový graf a grafy nasazení pracovníků a strojů v čase. Jedním z hlavních výstupů mé 

diplomové práce jsou výkresy zařízení staveniště, které jsem provedl ve čtyřech 

technologických etapách výstavby, ty jsem doplnil o výpočty dimenzí sociálních a 

hygienických prostor, které jsem poté umístil do vypracované technické zprávy. V poslední 

části diplomové práce jsem vypracoval podrobné technologické postupy na téma vrtané piloty 

a provádění zdvojených podlah. V TP jsem podrobně popsal, jak se daný proces provádí, jaké 

bude složení čet a jaká zdravotní rizika při práci mohou vzniknout. 
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ZÁVĚR 

Stavebně technologický projekt je vypracován z předem předané projektové dokumentace a 

je hlavním cílem této diplomové práce.  

Hlavním úkolem bylo vypracování jednotlivých dokladů stavebně technologického 

projektu, tj. rozborového listu, technologického normálu, časoprostorového grafu, grafu 

nasazení lidí, strojů a použití materiálů a jako poslední část byly vypracovány výkresy zařízení 

staveniště. Právě provedením časoprostorového grafu můžeme zjistit, že celková doba 

výstavby, která zahrnuje demolici stávajícího objektu a dále stavby pavilonu A, instalačního 

kanálu, spojovacího krčku a přemístění sochy bude činit necelých 16 měsíců, přesněji od 

28.2.2022 – 15.6.2023. Jednotlivé části stavby budou prováděny v logických návaznostech po 

celou dobu výstavby.  Nejprve bude muset dojít k demolici stávajícího objektu, což zabere před 

zahájením výstavby objektu téměř 8 týdnů. Poté mohou začít práce na vlastní výstavbě pavilonu 

A. V jednotlivých fázích se budou průběžně provádět další menší stavby zejména instalačního 

kanálu a spojovacího krčku. 

Instalační kanál bude proveden souběžně při provádění zemních prací objektu pavilonu. 

Výstavba spojovacího krčku bude probíhat spolu z dokončovacími úpravami pavilonu a je 

naplánovaná tak, aby dokončení krčku proběhlo ve stejný čas, jako celkové dokončení stavby.  

Další velmi důležitou částí je graf nasazení pracovníků, který slouží zejména pro dimenzi 

hygienických zařízení na stavbě. Z tohoto výpočtu jsem došel k výsledku, že na stavbě bude 

v jeden okamžik až 268 lidí. Na tuto špičku grafu jsem ovšem zařízení staveniště nenavrhoval 

z důvodu velmi krátkého intervalu, kdy se na stavbě bude pohybovat více než 250 osob. 

Z tohoto důvodu jsem v technologické etapě č. 3 – provádění vnitřních dokončovacích prací, 

dimenzoval hygienické vybavení staveniště pro 200 osob. 

Zpracovány jsou čtyři varianty zařízení staveniště, a to ve fází výkopů, provádění hrubé 

nosné konstrukce, dále pro provádění dokončovacích konstrukcí a finální fáze při 

dokončovacích terénních úpravách.  

Také jsou zpracovány dva technologické postupy, a to na zajímavé procesy, které se na 

stavbě provádí, a to zejména provádění vrtaných pilot a montáž zdvojených podlah v suterénu 

objektu. 

Zpracované podklady v stavebně technologickém projektu dokladují možnost realizace 

stavby od 28.2.2022 do 15.6.2023. 
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