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Seznam použitých symbolů 

SO – Stavební objekt 

TE – Technologická etapa 

ČOV – Čistírna odpadních vod 

NP – Nadzemní podlaží 

PP – Podzemní podlaží 

VZT – Vzduchotechnika 
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2 Rozdělení projektu na objekty 

Řešený projekt se skládá z těchto objektů: 

- SO 01 – Novostavba pavilonu A 

- SO 02 – Přesun sochy 

- SO 03 – Spojovací krček  

- SO 04 – Instalační kanál 

Novostavba pavilonu A se bude provádět po těchto technologických etapách: 

- TE 0 – Přípravné práce 

- TE 1 – Zemní práce + bourací práce 

- TE 2 – Základy 

- TE 3 – Hrubá spodní stavba 

- TE 4 – Hrubá vrchní stavba 

- TE 5 – Zastřešení 

- TE 6 – Hrubé vnitřní práce  

- TE 7 – Hrubé úpravy  

- TE 8 – Dokončovací práce  

- TE 9 – Fasáda 

- TE 10 – Vnější úpravy  

- TE 11 – Kontrola kvality a přejímka  
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2.1 TE 0 – Přípravné práce 

Prováděné úkony: 

V nulté technologické etapě se bude provádět stavba oplocení staveniště, bude se 

stavět zařízení staveniště, bude docházet k sejmutí ornice a odstraňování náletové 

zeleně. 

Pracovní prostor: 

Úkony prováděné v nulté technologické etapě budou probíhat na terénu. 

Hlavní směr postupu prací: 

Horizontální směr prací. 

Pracovní nástroje: 

Pro práce prováděné v nulté technologické etapě bude zapotřebí:  

dozer, nakladač, nákladní automobil, autojeřáb, drobné nástroje 

Vnější omezující vlivy:  

V nulté technologické etapě mohou být práce přerušeny kvůli nepříznivým 

povětrnostním vlivům, a to zejména kvůli mrazu.  

  

Obrázek 1- Směr prací přípravné práce 
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2.2 TE 1 – Zemní a bourací práce 

Prováděné úkony: 

V technologické etapě zemní a bourací práce, bude v mém případě docházet 

k demolici stávajících objektů, které se na pozemku nacházejí na místě zamýšlené 

výstavby. Poté bude docházet k provádění výkopů a pažení a v závěrečné fázi první 

technologické etapy se budou hloubit piloty. 

Pracovní prostor: 

Úkony prováděné v této technologické etapě se budou provádět po celém prostoru 

vzniklém po zdemolovaném objektu. Zemní práce budou prováděny na úrovni a pod 

úrovní upraveného terénu ve styku se zeminami.  

Hlavní směr postupu prací: 

Bourací práce mají směr horizontálně sestupný.  

Zemní práce mají směr horizontální. 

Pracovní nástroje: 

Pro práce prováděné v první technologické etapě bude zapotřebí:  

dozer, rypadlo, nakladač, vrtná souprava, nákladní automobil, bourací kladiva, 

drobné nástroje 

Vnější omezující vlivy: 

Práce, které jsou prováděné v této technologické etapě, mohou být přerušeny kvůli 

nepříznivým povětrnostním vlivům, jako například při dlouhotrvajícím dešti z důvodu 

špatného odvodnění stavební jámy nebo kvůli mrazu, kdy jsou zemní práce téměř 

vyloučeny. 

 

Obrázek 2- TE 1: Demolice stávajícího objektu 



 - 6 - 

 

Obrázek 3- TE 1: Demolice stávající ČOV 

 

Obrázek 4- TE 1: Zemní práce 

2.3 TE 2 – Základy 

Prováděné úkony: 

Ve druhé technologické etapě se provádí základové konstrukce, v mém případě 

armování a betonáž pilot na které navazují armování a betonáž základové desky. 

Pracovní prostor: 

Úkony budou probíhat na úrovni a pod úrovní upraveného terénu. Tyto práce též 

probíhají v základových jamách. 

Hlavní směr postupu prací: 

Horizontální směr prací. 

Pracovní nástroje: 

Pro práce prováděné ve druhé technologické etapě bude zapotřebí:  

jeřáb, pilotová souprava, autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor, drobné nástroje 
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Vnější omezující vlivy: 

Práce, které jsou prováděné v této technologické etapě, mohou být přerušeny kvůli 

nepříznivým povětrnostním vlivům, jako například při dlouhotrvajícím dešti z důvodu 

špatného odvodnění stavební jámy nebo kvůli mrazu, kdy jsou zemní práce téměř 

vyloučeny. 

 

Obrázek 5- TE 2: Základy 

2.4 TE 3 – Hrubá spodní stavba 

Prováděné úkony: 

Ve třetí technologické etapě se provádí bednění, armování a betonování nosných 

stěn, stropních konstrukcí a schodiště. Dále se provádí ochranné vrstvy obvodových 

stěn ve spodní stavbě a dochází k vyzdívání nosných vnitřních stěn.  

Místo provedení: 

Úkony probíhají na úrovni a pod úrovní upraveného terénu ve styku se zeminami. 

Hlavní směr postupu prací: 

Horizontální směr prací. 

Pracovní nástroje: 

Pro práce prováděné ve třetí technologické etapě bude zapotřebí:  

jeřáb, autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor, drobné nástroje 

Vnější omezující vlivy: 

Práce, které jsou prováděné ve třetí technologické etapě, mohou být přerušeny kvůli 

nepříznivým povětrnostním vlivům, a to zejména kvůli mrazu. 
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Obrázek 6 - TE 3: Hrubá spodní stavba 
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2.6 TE 4 – Hrubá vrchní stavba 

Prováděné úkony: 

Ve čtvrté technologické etapě se provádí bednění, armování a betonáž nosných stěn, 

sloupů, stropních konstrukcí a schodišť. Dále dochází ke zdění nosných obvodových 

stěn.  

Pracovní prostor: 

Úkony probíhají nad úrovní upraveného terénu v různých výškách a to od 1.NP až 

po 5.NP.  

Hlavní směr postupu prací: 

Horizontálně vzestupný směr. 

Pracovní nástroje: 

Pro práce prováděné ve čtvrté technologické etapě bude zapotřebí:  

jeřáb, autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor, drobné nástroje 

Vnější omezující vlivy: 

Práce, které jsou prováděny ve čtvrté technologické etapě, mohou být přerušeny či 

ovlivněny špatnými povětrnostními vlivy, a to zejména teplotou, která klesá pod bod 

mrazu. 

 

Obrázek 7- TE 4: Hrubá vrchní stavba 
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2.8 TE 5 – Zastřešení  

Prováděné úkony: 

V této technologické etapě se provádí bednění, armování a betonáž atik. Dále 

dochází ke stavbě krovu a provádí se skladba plochých střech a teras.  

Pracovní prostor: 

Úkony probíhají nad úrovní upraveného terénu. Tyto práce se provádí vždy nad 

nejvyšším patrem. 

Hlavní směr postupu prací: 

Horizontální směr. 

Pracovní nástroje: 

Pro práce prováděné v páté technologické etapě bude zapotřebí:  

jeřáb, výtah, plynový hořák, drobné nástroje 

Vnější omezující vlivy: 

Práce, které jsou prováděny v páté technologické etapě, mohou být přerušeny nebo 

ztíženy, když teploty celodenně klesnou pod bod mrazu, případně kvůli silnému větru. 

Dalším omezujícím vlivem, který vzniká při této technologické etapě jsou práce ve 

výškách. 

 

Obrázek 8 - TE 5: Zastřešení A 



 - 11 - 

 

Obrázek 9 - TE 5: Zastřešení B 
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2.10 TE 6 – Hrubé vnitřní práce 

Prováděné úkony: 

V šesté technologické etapě se provádí osazování oken, zdění příček, osazování 

překladů a také se instaluje stoupací potrubí.   

Pracovní prostor: 

Úkony se provádí v celém objektu od 1.PP až po 5.NP. Většinou se práce provádí 

v uzavřeném prostoru. 

Hlavní směr postupu prací: 

Horizontálně vzestupný směr. 

Pracovní nástroje: 

Pro práce prováděné v šesté technologické etapě bude zapotřebí:  

výtah, drobné nástroje 

Vnější omezující vlivy: 

Práce nejsou ovlivňovány vnějšími vlivy, z důvodu práce v uzavřeném a 

vytápěném prostoru. 

 

Obrázek 10 - TE 6: Hrubé vnitřní práce 
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2.12 TE 7 – Dokončovací práce 

Prováděné úkony: 

V této technologické etapě se provádí sádrokartonové stěny, předstěny a podhledy. 

Dále se provádí omítky, podlahy a rozvody vytápění.  

Pracovní prostor: 

Úkony se provádí v celém objektu od 1.PP až po 5.NP. Práce se provádí 

v uzavřeném prostoru. 

Hlavní směr postupu prací: 

Horizontálně vzestupný směr. 

Pracovní nástroje: 

Pro práce prováděné v sedmé technologické etapě bude zapotřebí:  

výtah, autodomíchávače, čerpadla na beton, čerpadla na omítku, drobné nástroje 

Vnější omezující vlivy: 

Práce nejsou ovlivňovány vnějšími vlivy, z důvodu práce v uzavřeném a 

vytápěném prostoru. 

 

 

Obrázek 11 - TE 7: Dokončovací práce 
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2.14 TE 8 – Kompletační práce 

Prováděné úkony: 

V osmé technologické etapě dochází k celkové kompletaci objektu. Provádí se 

obklady, dlažby a nášlapné vrstvy podlah. Dále se osazují parapety a provádí se 

výmalba prostorů také dochází k celkové kompletaci VZT, topení, elektra a osazují se 

zařizovací předměty.  

V závěrečné fázi této technologické etapy dochází k finálnímu úklidu prostor. 

Pracovní prostor: 

Úkony se provádí v celém objektu od 1.PP až po 5.NP. Práce se provádí 

v uzavřeném prostoru. 

Hlavní směr postupu prací: 

Horizontálně vzestupný směr. 

Pracovní nástroje: 

Pro práce prováděné v osmé technologické etapě bude zapotřebí:  

výtah, drobné nástroje 

Vnější omezující vlivy: 

Práce nejsou ovlivňovány vnějšími vlivy, z důvodu práce v uzavřeném a 

vytápěném prostoru. 

 

 

Obrázek 12 - TE 8: Kompletační práce 
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2.15 TE 9 - Fasáda 

Prováděné úkony: 

V technologické etapě fasády se provádí zateplení objektu kontaktním 

zateplovacím systémem a provedením fasádní omítky.  

Pracovní prostor: 

Úkony se provádí nad úrovní upraveného terénu, ve venkovním prostoru objektu. 

Práce jsou prováděny po celé výšce objektu. 

Hlavní směr postupu prací: 

Vertikálně sestupný a vzestupný směr. 

Pracovní nástroje: 

Pro práce prováděné v deváté technologické etapě bude zapotřebí:  

výtah, drobné nástroje, čerpadla na malty 

Vnější omezující vlivy: 

Práce, které jsou vykonávány v této technologické etapě, mohou být přerušeny 

kvůli nepříznivým klimatickým vlivům, a to zejména z důvodu velkého větru, či 

mrazu. Dalším faktorem, který v této etapě může omezit práci jsou práce ve výškách. 

 

Obrázek 13 - TE 9: Fasáda 
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2.17 TE 10 - Vnější úpravy 

Prováděné úkony: 

V desáté technologické etapě se provádí celková úprava okolí stavby. Dochází 

k likvidaci staveniště a úklidu. Budují se také komunikace a chodníky. V mém případě 

dojde v této technologické etapě k umístění sochy na určené místo. 

Pracovní prostor: 

Úkony jsou prováděny na upraveném terénu v okolí stavěné budovy. 

Hlavní směr postupu prací: 

Horizontální směr. 

Pracovní nástroje: 

Pro práce prováděné v desáté technologické etapě bude zapotřebí:  

rypadlo, nakladač, nákladní automobil, finišer, válec, vibrační deska, drobné 

nástroje 

Vnější omezující vlivy: 

Práce, které jsou prováděny v této technologické etapě, mohou být omezeny nebo 

přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických vlivů. V tomto případě zejména 

z důvodu velmi nízkých teplot. 

 

 

Obrázek 14 - TE 10: Vnější úpravy 
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2.18 TE 11 – Kontrola kvality a přejímka 

Úkony, které jsou prováděny v závěrečné technologické etapě, jsou vázány na 

jednotlivé práce, které se provádějí po celou dobu výstavby. Tato technologická etapa 

se totiž zabývá kontrolou kvality vstupních materiálů, průběžnými zkouškami 

vstupních materiálů, ale také kvalitou výstupů, které na stavbě vznikají. Průběžné 

výsledky kontrol a zkoušek se spolu se závěry zkoušky výsledné kvality zapisují do 

certifikátů a protokolů kvality jednotlivých stavebních výstupů.  
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