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Abstrakt 

Diplomová práce popisuje základní postupy z oblasti řízení projektu výstavby. Pro lepší 

pochopení postupů zde vysvětluji i pojmy, které jsou v této práci obsažené. Cílem práce je 

seznámit se s konkrétními postupy a metodami řízení projektu v průběhu realizace stavební 

zakázky. 

Klíčová slova 

Projekt, trojimperativ, management, stavební zakázka, prostředky řízení výstavby, problémová 

analýza, cílová analýza, analýza variant, analýza zájmů, metoda logického rámce, stavebník, 

vlastník, uživatel, projektant, dodavatel, zhotovitel, inženýring, fáze předinvestiční, fáze 

investiční, fáze provozu, likvidace, slept analýza, swot analýza 

 

Abstract  

This thesis describes the basic procedures of the management of a construction project. For a 

better understanding of the processes here explains the concepts that are contained in this 

work. The goal is to become familiar with the specific procedures and methods of project 

management during the implementation of construction projects.  

Keywords  

The project, Triple Constraint, management, construction contract, means construction 

management, problem analysis, target analysis, options, interests analysis, logical framework 

approach, builder, owner, user, designer, supplier, contractor, engineering, pre-investment 

phase, the phase of the investment phase operation, liquidation, SLEPT analysis, SWOT 

analysis  
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1. Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je Řízení projektu výstavby. Cílem práce je analyzovat v 

konkrétním stavebním podniku řízení projektu výstavby. Požadovaným výstupem je 

zpracovat rozdíly při realizaci zakázky v tuzemsku a v zahraničí. Téma práce sem si 

vybrala z důvodů širokého spektra využití. 

 Výběr stavební firmy, která má dostatečně širokou klientelu, aby splnila požadavky mé 

práce, nebylo těžké. Vybrala jsem si firmu Topos Prefa Tovačov. Tato firma patří do 

skupiny Goldbeck operující v celé Evropě, tím splňuje podmínku realizace zakázek pro 

tuzemský a zahraniční trh. Dále ochota vedení firmy k poskytnutí podkladů k mé 

bakalářské práci, mě utvrdila ve správném výběru firmy. 

Má práce je rozdělena na dvě části. První z nich, je teoretickou částí. V ní se zabývám 

vysvětlením základních pojmů, které jsou pro práci nezbytné. Dále popisuji postup 

řízení stavební zakázky, do které spadají prostředky, metody, postupy a účastníci řízení. 

Stavba prochází životním cyklem, který je lepší si pro orientaci v jednotlivých obdobích 

rozčlenit do fází. Základní členění je předinvestiční fáze, investiční fáze, provozní fáze 

a likvidace stavby. Nedílnou součásti od vzniku stavby až po její likvidaci jsou smluvní 

ujednání. Náležitosti potřebné ke zhotovení smlouvy o dílo, jsou popsány na konci této 

části. 

V druhé části – praktické -  se zabývám konkrétní stavební zakázkou. Jedná se o 

obchodní centrum v Mohelnici. Tato zakázka je realizovaná firmou Topos Prefa 

Tovačov a jejich skeletovým systémem. Blíže se v této části zabývám koordinací 

veškerých kroků, potřebných k dokončení stavby.  Postup v jednotlivých odděleních, 

nejdříve vyhodnocení zakázky v obchodní divizi, propočty v projektové divizi, 

vytvoření dílců ve výrobě a jejich expedice s konečnou montáží přímo na místě stavby. 

Další částí je výstup z bakalářské práce. Zde jsem porovnala objednávky skeletových 

systémů v tuzemsku a cizině. Její rozdíly jsem popsala na konci této části. 
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Teoretická část: 

2. Projekt 

Projekt je základní jednotkou pro změnu, při které je prováděna řada činností vedoucích 

k vytvoření produktu nebo k vyvinutí a zavedení určité technologie. Cíle musí být 

dosaženo v určitém časovém intervalu, schválené spotřebě materiálu a stanovených 

finančních požadavků. Začátek projektu, můžeme tedy určit, za těchto podmínek:  

 konkrétně stanovených cílů 

 strategií vedoucí ke splnění cílů 

 termínem zahájení a ukončení projektu 

 stanovenými zdroji a náklady 

 specifikací přínosů jeho realizace 

Můžeme kategorizovat projekty podle:  

 Velikosti – rozlišujeme typy projektů dle počtu činností, účastníků, objemu 

financí 

 Firemního uspořádání – na interní a externí podle konečného projektu 

 Obsahu – rozdělí pro určitá oddělení firmy [1] 

 

Obrázek 1:Rozčlenění projektu podle obtížnosti [1] 

Obtížnosti 

Komplexní: 

Speciálni: 

Jednoduchý:   

neopakovatelný,dlouhodobý,vysoké 

náklady,unikátní,velký počet subdodavatelů 

střednědobý, dočasní pracovníci,odpovídající 

zdroje a náklady,místy opakující 

malý projekt,jednoduchý cíl, 

standardizované postupy,opakující se 
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Cíl Čas 

Provedení 

Náklady 

Specifikace 

Časový plán Rozpočet 

2.1. Cíl projektu 
Cíl projektu je konečný a neměnný stav. K danému cíli dojdeme pomocí dodržení 

„trojimperativu projektu“  -  náklady, čas, kvalita. Tyto složky musí být v rovnováze, 

proto jsou položky zjistitelné, měřitelné a ovlivnitelné. 

 

2.2. Zásady projektování  
Pro úspěšnou realizaci projektu je důležité řídit se určitými pokyny a zásadami. 

Jsou nutnou podmínkou ale ne jedinou ke zvýšení efektivnosti práce. 

 Cílovost – odpovídá na otázku, jakých cílů má být dosaženo? Použijeme 

„trojimperativ“ 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Trojimperativ [2] 

 Reálnost a účelnost – manažer kontroluje nakládání se zdroji ať už finančními 

nebo materiálními a zhodnocuje jejich efektivní využití. Případné činnosti změní 

pro lepší využití času a techniky. Všechny vstupy zdrojů (lidské, materiální, 

finanční) musí být reálné a účelné pro daný projekt. 

 

 Systémovost  -  jednotlivé činnosti projektu jsou na sebe navázané. Pro 

optimální řešení je potřebné do systému zavést omezující podmínky. Na 

funkčnosti systému se podílí odpovídající specialisté.  

 

 Fázování   -   rozložení úkolů od všeobecných ke konkrétním. Rozdělení do čtyř 

fází: 
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         situace (začleňovaní systému do starajícího procesu) 

         koncepce (uspořádání částí systému do vymezeného prostoru) 

         Dispozice (konkrétní vazby prvků v prostoru) 

         Realizace (schvalovací řízení, příprava realizace, budování systému) 

 

 Systematičnost  -  projektové práce jsou dány předem. Soustavně dodržovaná 

pravidla postupu a komunikace pomocí softwarů. Tím dochází, ke snižování 

počtů selhání lidského faktoru. 

 

 Efektivnost  -  maximalizování efektivnosti při nízkých finančních nákladech. [2] 

 

3. Management 
 

Management je soubor znalostí, nástrojů, technik a metod. Skládá se ze dvou hlavních 

skupin činností: 

 Plánování – je stav, kterého chceme dosáhnout 

 Řízení realizace – je proces, kterým chceme dosáhnout požadovaných výsledků, 

aby se plánované události skutečně staly 

Výchozí podmínky managementu projektu: 

 zadaný úkol - cíl 

 plán jak ho dosáhnout 

 termíny kdy ho splnit 

 stanovený rozpočet 

 komunikační požadavky – průběžné zprávy 

 tým spolupracovníků 

 kontrolování [1] 

 

Pro každý projekt je důležité mít určený cíl ale i strategii, pomocí které ho dosáhneme. 

Další nedílnou součástí jsou úkoly podpůrné a doplňující. 

 Podpůrné – administrativa, dokumentace, komunikace 

 Doplňující – řízení rizika, BZOP, řízení kvality 
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4. Stavební zakázka 

Dodávka výkonů, prací a služeb za účelem vytvoření nového stavebního díla nebo 

upravení stávajícího díla. Činnost stavebního podniku je založená na realizaci 

stavebních zakázek.   

 

Výsledek realizace zakázky:  

 novostavba objektu 

 Nově budovaný stavební objekt, charakter dlouhodobého hmotného majetku a 

tvořící ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část budovy.  

 

 rekonstrukce objektu 

 Stavební úpravy, jimiž se při zachování vnějšího a výškového ohraničení 

objektu provádí zásahy do stavebních konstrukcí. 

 

 

 modernizace objektu  

Stavební úpravy, při kterých se nahrazují stávající části objektu modernějšími a 

zvyšuje se vybavenost a použitelnost stavebního objektu rozšíření objektu: 

přístavba nebo nástavba 

 

Druhy stavebních zakázek  

 veřejné zakázky (investorem je stát, popř. v přenesené působnosti instituce státní 

správy a samosprávy (kraje, obce), či jiné organizační složky státu) 

 

 soukromé zakázky individuální zakázky (investory jsou zpravidla fyzické osoby, 

které realizaci zakázky nečiní v rámci své podnikatelské činnosti) 

 

 

 zakázky v rámci podnikatelské sféry (investorem je soukromá osoba -fyzická 

nebo právnická) [6] 

5. Řízení projektu výstavby 

Řízení projektu slouží k rozplánování a realizaci obtížných úkolů, které je potřebné 

provést v určitém časovém termínu.  Jde o proces, který s využitím daných postupu 

spěje k určenému cíli. Jeho koordinátorem je projektový manažer, který zároveň 

organizuje i jiné projekty. Úkolem manažera je efektivně dojit k daným změnám v co 

nejkratším čase, s minimem financí a pracovníků. [2] 
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5.1. Prostředky řízení projektu 

 Plánování 

Vytvoření plánů pro postup práce k cíli. 

 Organizace 

Koordinace pracovníků pro rychlejší vykonání procesu. 

 

 Operativní řízení 

Přizpůsobení se náhlým změnám bez větších škod. [2] 

 

5.2. Metody řízení projektu 
Jedná se o metodu vztahového rámce, která má 5 částí 

 Problémovou analýzu 

Lokalizuje základní problém – stromový graf

 

 

Obrázek 3: Problémová analýza [vlastní] 

 

 Cílová analýza 

Problém má řešení. Ve stromovém grafu je z problému cíl. 

 

 Analýza variant 

Metody dosažení cíle. Vyhodnotí nejefektivnější. Čím vyšší číslo tím výhodnější. 

problém 

důsledek 

příčina 

příčina 

důsledek 
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Obrázek 4: Analýza variant[2] 

 

 Analýza zájmů 

Všechny zainteresované osoby jsou uvedeny v tabulce podle postoje, zajmu a 

vlivu. 

 

 Metoda logického rámce 

Rozvržení postupu strategie ke splnění cílů. 

Sestavení logického rámce projektu doprovází jako neoddělitelná část základní 

popis projektu, jehož minimální obsah je následující: 

 stručná situační analýza – název projektu, lokalizace projektu 

 stručná analýza zájmových skupin – identifikace předkladatele projektu, 

přehled všech partneru projektu 

 identifikace hlavních problému v zájmovém území ve vztahu k projektu 

(relevance projektu) 

 formulace cílů - celkový cíl v souladu s příslušnou prioritou programu,  

 stručný popis projektu s analýzou alternativ – výchozí situace a 

zdůvodnění projektu, obsah projektu (aktivity projektu), výsledky a 

dopady projektu, udržitelnost projektu a případně další navazující a 

související aktivity, předpoklady a možná rizika projektu, 

             matice logických rámců. 

Tabulku logického rámce vyplňujeme od konce a do kříže. 

Př. Předběžné podmínky                      aktivity projektu 
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Sloupec Intervenční 
(strom cílů) 

Sloupec – 
Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Sloupec – Zdroje 
informací k ověření 

Sloupec – vnější 
Předpoklady /Rizika 

Hlavní cíl (e) 
 Důvod realizace 
 Specifické cíle dané 

priority 
v programovém 
dokumentu 

Měřitelné indikátory 
na úrovni hlavních 
cílů (počet, délka, 
obsah….) Způsoby, 
kterými lze měřit 
splnění cíle. 

Kde se dají získat 
informace o 
objektivně 
ověřitelných 
ukazatelích (krajské 
statistiky, 
monitorovací zprávy, 
statistiky ÚP). 

 

Účel projektu 
 Změna, kterou 

chceme dosáhnout 
projektem 

 Jaké jsou operační 
cíle opatření, 
kterých bude 
projektem dosaženo 

Měřitelné indikátory 
na úrovni výsledků – 
konkrétní hodnoty 
jednotlivých cílů 
projektu (počet, 
délka, obsah….) 
Způsoby, kterými lze 
měřit splnění účelu. 

Kde se dají získat 
informace o 
objektivně 
ověřitelných 
ukazatelích 
(monitorovací zprávy, 
statistiky obce, vlastní 
projekt) 

Nezbytné vnější 
podmínky pro 
dosažení hlavního cíle 
mimo naši 
odpovědnost (zájem o 
danou aktivitu, volné 
pracovní síly) 

Výstupy projektu 
 Nezbytné 

k naplnění účelu 
projektu 

 Co bude konkrétním 
výstupem projektu 
(co se postaví, 
opraví, nakoupí) 

 Co bylo vytvořeno 
1.   
2.   
3.  

 
Měřitelné indikátory 
na úrovni výstupů 
nezbytné pro 
zabezpečení účelu 
(počet, délka, 
obsah….) 
Způsoby, kterými lze 
měřit dosažení 
výstupů. 

Kde se dají získat 
informace o 
objektivně 
ověřitelných 
ukazatelích 
(monitorovací zprávy, 
statistiky obce, vlastní 
projekt) 

Předpoklady a rizika 
na úrovni výstupů 
podmiňující dosažení 
účelu (průběh 
realizace, finanční 
zdroje, dodavatel) 

Aktivity projektu 
 Ke každému 

výstupu 
 Jednotlivé činnosti, 

které jsou 
předmětem 
předkládaného 
projektu (logická a 
časová 
posloupnost) 

 Jak bude projekt 
realizován 

1. 1… 
2… 
 

 
Výčet měřitelných 
vstupů nezbytných 
pro zabezpečení 
aktivit projektu 
(finanční zdroje, 
dokumentace, 
povolení, materiál, 
energie….) 
Jaký typ zdrojů 
projekt vyžaduje. 

Časový rámec  
aktivit 

 
Ke každé aktivitě se 
uvede časový údaj, 
kdy daná aktivita 
bude zrealizována. 
(10/2003) 

Předpoklady a rizika 
na úrovni vstupů 
(zajištění Fin. Zdrojů, 
vybrání kvalitního 
dodavatele.) 

   Předběžné podmínky 
vnější i vnitřní 
předběžné podmínky 
(vyhlášení programu, 
vydání stavebního 
povolení, schválení 
zastupitelstvem….) 

Obrázek 5: Analýza logického rámce [8] 
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5.3. Účastnící projektu výstavby 

Osoby, které se podílejí na stavbě nebo jsou do ní zainteresovány. 

 Stavebník 

Je to osoba plně zodpovědná za stavbu, za její přípravu, provádění i terénní 

úpravy a zařízení. V jeho prospěch je stavba zřizována. [7] 

 

 Vlastník 

Je majitel pozemku a staveb na něm. Podle nového stavebního zákona by měl 

vlastník vlastnit pozemek i stavbu na něm. 

 

 Uživatel 

Osoba, která bude předmět realizace užívat. 

 

 Projektant 

Odpovědná osoba za přípravu realizaci dokumentů k projektu. 

 

 Dodavatel 

Smluvně plní přípravu a realizaci projektu za třetí osobu. 

 

 Vyšší dodavatel – zhotovitel 

V rozsahu výše dodavky vede výstavbu. 

 

 Inženýring 

Zástupce investora – za jeho nepřítomnosti zabezpečuje dohled nad stavbou 

zástupce dodavatele – za nepřítomnosti koordinuje chod na stavbě. [2] 
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6. Životní cyklus stavby 
 Je to proces, který začíná myšlenkou     záměr    projekt    realizace     užívání   

likvidace.  Nejdůležitějším kritériem je čas. Skládá z 3 základních fází +1 samostatné 

fáze. [3] 

 

Obrázek 6: Fáze stavby [vlastní] 

6.1. Fáze předinvestiční 
 Je základní fází celého procesu. Po přijetí iniciace začíná předinvestiční fáze, ve které 

je zapotřebí naplánovat projekt - určíme cíl, poté strategii jeho dosáhnutí a tým 

spolupracovníků s ohledem na finanční plány. Kontrolu nad předinvestiční fázi zajišťuje 

vrcholný management investora. Následuje vytvoření studie proveditelnosti – 

upravování projektu kvůli nákladům, požadavků investora, vlivu na životní prostředí, 

změně materiálu, změně technologii. Po provedení úprav jsou podklady předány 

investorovy k rozhodnutí o přijetí či zamítnutí projektu. V případě přijetí projektu je 

vydáno investiční rozhodnutí. 

 

6.2. Fáze investiční  

Nejobtížnější fáze procesu. Zde je jmenován hlavní manažer projektu. Jeho úkolem je 

připravit plány pro realizaci, určit závazné termíny, zhotovit finanční plán nákladů, 

zpracovat projektové dokumentace potřebné ke kontrole.  

Po získání případných povoleních k zahájení procesů, nastává část realizační. Je 

nejnákladnější a nejpracnější částí.  

Důležité je určení manažera projektu, ten si kolem sebe vytvoří tým pracovníků, 

s kterým bude plánovat cíle, strategie, rizika a matice zodpovědnosti. V této části dojde 

1. 
Předinvestiční 

Investiční 
rozhodnutí 

2. 
Investiční 

3. 
Provozní 

4. 
Likvidace 
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k realizaci projektu. Sledujeme výstavbu a tím provádíme kontrolu realizace, popřípadě 

řešíme problémy a uskutečňují se úpravy plánů. 

Pro lepší kontrolu výstavby je vhodné rozčlenit si technologickou etapu do základních 

balíků prací: 

 zemní práce a bourání 

(výkopy, násypy, zhutnění) 

 zakládání 

(základy, podzemní stěny, piloty, izolace, kanalizace, přesun hmot) 

 hrubá spodní stavba 

(zdi spodní nosné, sloupy spodní, suterén, montáž jeřábové dráhy) 

 hrubá vrchní stavba 

(sloupy, pilíře, nosné zdi, stropy, schodiště, kompletní konstrukce) 

 střecha 

(střešní zdi, ocelová kce střechy, krov, střešní okna, izolace, krytina) 

 hrubá vnitřní kce 

(okna, tzb, schodiště, výplňové příčky a stěny, vzduchotechnika) 

 omítky 

(tepelná izolace, hydro izolace, úprava povrchu, dlahy, zazdívka) 

 podlahy a povrchy 

(obklady vnitřní, podlahy vnitřní, nátěry a malby vnitřní) 

 vnitřní kompletace 

(výtahy, podlahy textilní, dveře, čištění objektu, nátěry venkovní) 

 vnější úpravy 

(obklady vnější, nátěry venkovní, úpravy povrchů vnější) 

 Po realizaci přichází část předaní stavby a její následné kolaudační řízení. Příprava 

provozu je zkouškou fungujících části vybavení objektu. Pokud vše funguje, nastává 

zkušební provoz a předání objektu k užívání. [2]  

6.3. Fáze provozu a vyhodnocení 

Po předání objektu k užívání nastává nejdelší z části životního cyklu stavby. Stavba 

však v průběhu užívání může procházet řadou úprav, oprav a modernizací, takže se její 
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tvar i účel může úplně změnit od původního plánu. Je k ní veden provozní deník se 

všemi výdaji a příjmy aby se zjistilo, zda je stavba stále ekonomicky výhodná. Projekt 

se kompletuje a vyhodnocuje, analyzuje až do závěrečné zprávy. Podle ní se investor 

rozhodne, zda stavbu ponechat či zlikvidovat. 

6.4. Fáze likvidace 
Pokud se stavba jeví pro investora nevýhodná – více nákladů než příjmů i výhledově – 

životní cyklus stavby končí. Její demolicí a následnou recyklací stavebních hmot dojde 

k vymazání stavby z katastru nemovitostí. Investorovi zůstává volná parcela. [2]  

 

 

Obrázek 7: Obecný cyklus stavby [4] 

7. Náležitosti smlouvy o dílo 

Při sjednání zakázky je potřeba aby obě strany doložily následující části do smlouvy: 

 Smluvní strany - zhotovitel, objednatel 

 Předmět plnění – stavební dílo, stavební práce 

 Čas plnění – termín ukončení dodávky 

 Cena předmětu plnění 

 Platební podmínky – způsob úhrad za plnění 

 Dokumentace – dokumentace stavebního díla 

 Staveniště – zařízení pro zajištění plnění 

 Další ujednání – neuvedena výše 

 Předání a převzetí díla – způsob předání 

 Záruky za kvalitu díla – min. z titulu zákona [6] 
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Praktická část 
 

Cílem mé práce je analyzovat v konkrétním stavebním podniku řízení projektu 

výstavby. Proto se v této části se zabývám postupem výstavby obchodního centra. Jde o 

proces postupu zakázky uvnitř firmy, po získání stavební zakázky. Pro přesné informace 

je tato část zpracovaná pro konkrétní stavební zakázku obchodní centrum Mohelnice 

realizovanou firmou Goldbeck Prefabeton  Tovačov a jejím SKELET SYSTÉMEM 

GOLDBECK. 

8. Investor firma GOLDBECK PREFABETON 
 

Historie výrobního závodu TOPOS Prefa Tovačov s.r.o. sahá až do roku 1957. Od 1. 

září 2011 se vlastníkem závodu stala společnost GOLDBECK Prefabeton s.r.o.  

Díky zakoupení nového závodu získala společnost GOLDBECK Prefabeton 

s.r.o. možnost rozšířit svůj stávající výrobní program také na Moravu. Partnerství obou 

výrobních závodů, v kombinaci se zázemím skupiny GOLDBECK, tak umožňuje 

nabídnout komplexní služby nejen zákazníkům v Čechách a na Moravě, ale i na 

Slovensku, Polsku a Rakousku.  

Rozloha závodu TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. je 124 395 m
2
. Výroba se realizuje ve 

čtyřech výrobních halách, k závodu náleží rovněž další budovy (armovna, dílny údržby, 

skladová expediční plocha s napojením na železniční vlečku, zkušebna, budova 

dopravy, remíza lokomotiv, 

administrativní budova a další 

objekty).  Pracuje zde 36 THP 

pracovníků a 109 dělníků. Projekce - 

výroba - montáž 

TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. je 

významným středoevropským 

zhotovitelem železobetonových 

konstrukcí od projektu, přes výrobu, založení, montáž včetně opláštění a zastřešení až 

po výplně otvorů.  

Obrázek 8 : Foto výrobny TOPOS PREFA 

TOVAČOV[5] 
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Společnost je předním výrobcem železobetonových konstrukčních prvků a zároveň 

dodavatelem železobetonových a ocelových nosných konstrukčních systémů na klíč. 

Vypracováním projektové dokumentace, pokračuje výrobou dílů na míru a končí 

montáží přímo na stavbě. 

Průmyslovou prefabrikaci stavebních prvků tvoří 4 základní skupiny výrobků: 

8.1. Stavebně-konstrukční systémy GOBA 

Železobetonové prefabrikáty pro výstavbu parkovacích a obchodních domů, 

kancelářských budov, výrobních a účelových hal, objektů pro sport a volnočasové 

aktivity, jež realizuje podnikatelská skupina GOLDBECK po celé Evropě včetně České 

republiky. 

8.2. Železobetonové konstrukce 

Stavebně-konstrukční nosné systémy na klíč, vhodné pro výstavbu výrobních a 

logistických hal, administrativních budov, společenských a obchodních center a 

zemědělských objektů. Technický servis od zpracování konceptu po montáž je 

realizován vlastní konstrukční kanceláří, kde projekty vznikají na míru podle 

konkrétních požadavků. 

8.3. Konstrukční soustava STROPSYSTEM 

Předpjaté dutinové panely se v současné době nejvíce prosazují mezi stavebními prvky 

stropních konstrukcí. Výpočty a praktickými ověřovacími zkouškami jsme dosáhli 

jejich vyšší únosnosti a požární odolnosti a také vyšší tvarové přizpůsobitelnosti. Díky 

tomu se rozšířilo uplatnění těchto dílců v bytové výstavbě se značně členitými 

půdorysy. 

8.4. Konstrukční soustava SKELETSYSTEM 

Zatímco STROPSYSTEM řeší především horizontální části konstrukce, jako jsou 

stropy, balkóny a schodiště, SKELETSYSTEM vytváří pro tyto konstrukce účelně 

rozmístěné sofistikované podpory. Společně tyto produkty tvoří stavebnicový systém 
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pro jednoduchou výstavbu objektů rozličného využití a otvírají možnosti rozmanitého 

architektonického a funkčního řešení objektů, které nelze uplatnit při klasickém 

způsobu výstavby. 

8.5. Organigram společnosti: 
 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

Obrázek 9: Organizační schéma firmy [5] 

8.6. SKELET SYSTEM GOLDBECK 

Podstatou konstrukční soustavy SKELETSYSTEM GOLDBECK je montovaný systém 

základové desky využívající subtilní železobetonové prvky o tloušťce 200 mm. 

Konstrukce je založena bodově na monolitických patkách. Základová deska je 

prefabrikovaná. Pro základovou desku i stropy jsou použity předpjaté dutinové dílce 

Spiroll, které jsou standardně uloženy na železobetonových průvlacích o tloušťce 200 

mm a výšce 500 mm.[4] 

Legenda 

1. Panel Spiroll 

2. Základový práh 

3. Monolitická patka 

4. Sloup 

5. Průvlak 

6. Ztužidlo 

Obrázek 10: Skelet systém Goldbeck[5] 

ředitel společnosti 

sekretariát 

účetní odd. 

statik 

projektant 

obchod 

konstruktér 

obchodní odd. výrobní  odd. IT odd.  odd. údržby  odd. technologii 
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9. Identifikační údaje stavby 

 Stavebník 

Název:     TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. 

Sídlo:      Tovačov II – Annín 53 

   751 01 Tovačov   

IČO:        27777286 

Název stavby:   Obchodní centrum 

 Místo stavby 

Obec:      Mohelnice 

Katastrální území:    Mohelnice 

10. Charakteristika objektu 

Předmětem projektu je řešení prefabrikované nosné konstrukce obchodního centra 

v Mohelnici. Objekt obchodního centra je jednopodlažní, dvoulodní budova 

půdorysných - osových rozměrů 105,18x29,06 m s pultovou střechou. Nejvyšší bod 

střešní roviny je na kótě + 6,385. Jedná se o objekt bez dilatace. Železobetonový skelet 

se stává ze sloupů, vazníků, vaznic, ztužidel a základových nosníků.  

 

 

Obrázek 11: Pohled na budovu SZ [5] 

11. Dispoziční řešení objektu 
Jedná se o přízemní budovu halového typu. Celý objekt je rozdělen na 6 samostatných 

prodejních jednotek. Součástí dispozice je kotelna a rozvodna NN. Každá prodejní 

jednotka se skládá z těchto hlavních provozních celků:  
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 Prodejní plocha – vstup přímo z venkovního prostoru směrem od parkoviště. 

Pokladny budou umístěny při vstupu v prostoru s denním světlem. 

 Sklad – vstup je ze zásobovací komunikace podél zadní strany objektu. 

Nepředpokládá se rampa, vozidla musí být vybavena hydraulickým sklopným 

čelem, případně ruční vykládka. Zboží se přemisťuje ručním vozíkem do 

prostoru skladu. 

 Sociální zařízení – obsahuje WC, úklidovou místnost a denní místnost, kde jsou 

zároveň umístěny i šatní skříňky a kuchyňská linka. Tento prostor je ve většině 

případů umístěn u obvodové stěny a má přirozené osvětlení i větrání. 

12. Prefabrikované ŽB konstrukce 

 Sloupy 

Nosný systém objektu tvoří železobetonové prefabrikované sloupy. Prefabrikované 

sloupy jsou vetknuty do monolitických kalichů. Kalichy nejsou dodávkou 

prefabrikovaného železobetonového skeletu. Všechny sloupy jsou navrženy průřezu 

0,40 x 0,40 m. Pouze krajní sloupy mají rozšířenou hlavu pro uložení vazníků. Záhlaví 

sloupů je tvarově upraveno pro osazení vazníků a ztužidel. Sloupy tvoří podpory pro 

prvky střešní roviny. Sloupy jsou opatřeny kotevním systémem Halfen-Deha (HTA), 

prostřednictvím kterého se ke sloupům osazují základové nosníky. 

 Profily HTA  

 

Zabetonované profily HTA jsou pro snadnou montáž a upevnění s možností úprav. 

Pěnová výplň chrání dutinu před vniknutím betonu. Na profily HTA mohou být 

připevněny libovolné konstrukce. 

 Vazníky 

Vazník je rovinná příhradová konstrukce s průběžnými, kloubově uloženými horními a 

dolními pásy a kloubově uloženými výplňovými pruty v podobě diagonál a svislic. 

Jednotlivé prvky jsou spojeny styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Vazníky 

jsou navrženy průřezu písmene T. Jsou přímopasé. Výška vazníku je 1000 mm, šířka 

horní příruby je 450 mm a šířka stojiny je 140 mm. Rozpětí vazníku je 14,30 m. 
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 Vaznice 

Vaznice je uložena na plných vazbách. Může být umístěna buď v hřebeni střechy, při 

jejím úpatí nebo přibližně ve dvou třetinách výšky. Vaznice jsou navrženy 

lichoběžníkového průřezu. Výška vaznic je 700 mm a je 1000 mm, šířka horní hrany je 

200 mm a šířka spodní hrany je 130 mm. Teoretické rozpětí vaznic je 11,800 m. 

 Ztužidla 

Ztužidla jsou upevňující vodorovné i příčném směru. Zpevňují kci proti vybočení, 

prohnutí a zesilují odolnost vůči zatížení. Ztužidla jsou navržena obdélníkového průřezu 

výšky 400 mm a šířky 160 mm.  

 Obrázek 12: Střešní plášť[5] 

 

 Základové nosníky 

Po obvodě objektu jsou navrženy základové nosníky s tepelnou izolací. Jsou navrženy 

ve skladbě 140 mm nosná vrstva, 120 mm tepelná izolace (XPS) a 60 mm pohledové 

moniérky (samostatná betonová příčka s výztuží z betonářské oceli). Základové nosníky 

nejsou uvažovány jako opěrné stěny a nejsou navrženy na mimořádná zatížení, které by 

byly vyvolány vysokozdvižným vozíkem (nárazem). Základové nosníky jsou kotveny 

ke sloupům prostřednictvím systému Halfen-Deha (HTA).  

13. Materiály 

Betonářská výztuž: B500B 

Zalití sloupu v kalichu: C25/30 
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Zálivka nosných spár prefa dílců: C20/20 X0 frakce 0 – 4 mm 

Zálivka trnů v sandriku: PCI 

Ložiska pod prvky střešní roviny: ELASTOMER. LOŽISKO GUMOKOV 30-17 

Sloupy: Beton C40/50 - XC2 

Vazníky, vaznice a ztužidla: Beton C40/50 - XC1 

Základové nosníky: Beton C40/50 

14. Zatížení objektu 

 Stálé zatížení: 

 Střešní plášť 0,50 kN/m
2
 

 Technologie 0,35 kN/m
2 

 

Zatížení pro technologické rozvody zahrnuje umístění zařízení do hmotnosti 600 

kg v kterémkoli místě střešní konstrukce, zařízení musí být přeneseno přímo do 

prvků ŽB konstrukce skeletu. 

 Opláštění (neprosklené) 0,30 kN/m
2 

 Podhled 0,30 kN/m
2 

 Opláštění (prosklené) 0,50 kN/m
2 

 Proměnná zatížení: 

 Užitné - skladová plocha 20 kN/m
2 

 Klimatické – sníh 1,5 kN/m
2 

 Klimatické – vítr vb,0=25 m/s; II.kat.terénu 

 

 Mimořádná zatížení: 

 Seismicita - referenční špičkové zrychlení agR=0,06g 
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Obrázek 13: Deformační účinek na přístřešku [5] 

15. Požární odolnost 

Z hlediska požární bezpečnosti se stavební objekt dělí na menší požárně ohraničené 

celky – požární úseky, jejichž cílem je bránit šíření požáru.  

Požární úseky jsou ohraničeny požárně dělicími konstrukcemi, jejichž požární odolnost 

se stanoví podle požárního rizika, popř. podle předpokládané doby trvání 

požáru.Výpočet je proveden v souladu s evropskou normou ČSN EN 1992-1-2- 

Navrhování konstrukcí na účinky požáru. V celé konstrukci je splněna požární odolnost 

prefabrikovaného skeletu R60 DP1. 

 Samostatné požární úseky musí tvořit: 

 

 chráněné únikové cesty; 

 evakuační a požární výtahy, pokud nejsou součástí chráněné únikové cesty; 

 výtahové a instalační šachty, kabelové šachty a kanály, shozy odpadků, které 

procházejí více požárními úseky; 

 strojovny výtahů, vzduchotechniky, kotelny a jiná technická zařízení, která mají 

půdorysné plochy větší než 50 m2; 

 prostory určené pro zajištění požární bezpečnosti staveb, např. strojovny 

samočinného stabilního hasicího zařízení, čerpací stanice požární vody, prostory 

náhradního zdroje elektrické energie – dieselagregáty, ohlašovny požáru; 

 prostory a provozy, které podle věcně příslušných norem musí tvořit samostatné 

požární úseky, nebo kde je nebezpečí výbuchu, uvolnění toxických látek  

16. Montážní postup 

Osazení sloupů do kalichů musí zaručit dokonalé propojení prefa konstrukcí se 
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základovými konstrukcemi. Po osazení sloupů se mohou osazovat základové nosníky, 

které se v horní části připevním ke sloupům prostřednictvím systému Halfen-Deha 

(HTA). Ve spodní části jsou základové nosníky opatřeny vyčnívající výztuží, která se 

vsune do předvrtaného otvoru v kalichu. Vazníky se osazují do vidliček sloupů na 

pryžovou podložku, na sucho. Vaznice se osazují na vazníky a sloupy, na pryžové 

podložky, na sucho. Ztužidla se osazují taktéž na sucho, na pryžové podložky. Veškeré 

spáry mezi stěnovými prvky lze upravit dvěma způsoby: použitím trvale pružného 

tmelu nebo prostým probetonováním.  

17. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Při provádění je třeba dodržet platné předpisy, především: NV 362/2005 a NV 

591/2006 O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím 

pádu včetně ostatních příloh. 

Organizaci montážních prací, návrh strojního vybavení, montážních a pracovních 

pomůcek a prostředků pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků zajišťuje a současně 

za ně nese odpovědnost vedoucí montážní čety. Je také povinen vypracovat 

technologický postup, s technologickým postupem seznámit montéry a provést o tomto 

seznámení zápis do pracovního deníku. 

18. Enviroment 

Vzhledem k tomu, že se staveniště nacházelo v částečně zastavěném území, bylo třeba 

dbát na snižování staveništního hluku. 

Komunikace zařízení staveniště jsou voleny v maximálních vzdálenostech od dotčené 

sousední zástavby. Dále byla zadavatelem navržena pasivní protihluková opatření, jako 

skládka vytěžené zeminy, stavební buňky, skládky a sklady umístěné na hranici 

pozemku sousedící se zástavbou.  

Součástí protihlukových opatření byla i akustická clona formou ohrazení staveniště 

ocelovým vlnitým plechem. Stavební práce se zvýšenou hlučností byly prováděny 

v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hod, ve dnech pracovního volna od 8:00 do 16:00, 

ve dnech pracovního klidu ne. 
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 Konstrukce byla montována z polotovarů dopravených na staveniště. Materiál byl na 

staveništi skladován v kontejnerech a pouze na jednu etapu výstavby. Ostatní odpad byl 

skladován v kontejnerech a pravidelně odvážen ze staveniště.  

Po dokončení výstavby, byla veškeré zařízení staveniště zlikvidována s co nejmenším 

dopadem na životní prostředí. Odpady vzniklé při výstavbě byly likvidovány v rámci 

činnosti ve smyslu platných zákonů. 

19. Řízení výstavby skeletových systémů 

 V rámci zakázky, má každé oddělení  ve firmě, účastnící se dané zakázky, svou 

koordinaci, postup a kontrolu práce. Do zakázky OC Mohelnice se zapojila oddělení 

obchodní, projekční, výrobní, expedice a montážní.  

Obrázek 14: Pohled na skeletovou kci [5] 

19.1. Obchodní oddělení 

Vybírá zakázky v hodné pro firmu. Podle jejích možností výroby, uskladnění, expedice 

a finančních hodnot.  

V rámci oddělení je řídící manažer, který ověřuje pomocí studie příležitostí, SLEPT 

analýzy a SWOT analýzy vhodnost firmy pro realizaci zakázky. Pro její zhodnocení se 

používá studie proveditelnosti a logický rámec projektu. Matici zodpovědnosti má 

každé odděleni jinou. 

 SLEPT analýza slouží ke zhodnocení faktorů, které by mohly zakázku ovlivnit. 

Faktory:    

Social – sociální   
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Legal – legislativní 

Economic – ekonomický 

Policy – politický 

Technology – technologický 

 

 SWOT analýza je nástroj strategického managementu. Využívá se pro analýzu 

stránek zakázky.  

 

       S – STRENGTHS – silné stránky 

 

   

  W - WEAKNESSES- slabé stránky 

 

    O- OPPORTUNITIES – příležitosti 

 

    

  T – THREATS - hrozby 

Obrázek 15: SWOT analýza[vlastní] 

       

Obchodní oddělení zodpovídá i za smluvní ošetření vztahu investora se zadavatelem a 

také za cenu zakázky. 

19.2. Projekční oddělení 

Základní organizační schéma v projekčního oddělení. 

 

Po vyhraném výběrovém řízení rozhodne hlavní vedoucí projekce, o tom, zda je firma 

tuto zakázku schopna vyprojektovat sama, nebo bude zadána externě. 

Pokud bude rozhodnuto, že je schopna tuto zakázku splnit v termínu vlastními 

kapacitami, přebírá zakázku určený vedoucí zakázky, v našem případě statik. Ten 

zodpovídá za splnění termínu a správnost řešení. 

Statik ve většině případů již vychází z nějakého návrhu konstrukce, který byl zpracován 

ve dřívější fázi např. ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Většinou nejsou tyto 

hlavní vedoucí 
projekce 

statik, 

obchodník 
konstrukter 
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dokumentace dořešené do detailu. Průřezy jsou často jen odhadnuté, nebo záměrně 

předimenzované. 

 

Statik musí během 1-2 dnů udělat základní schéma konstrukce, navrhnout průřezy 

prvků, (průřezy optimalizovat) a promyslet základní detaily. 

 

Poté předá své představy o díle konstruktérovi, který má za úkol nakreslit výkres 

skladby konstrukce (1-2 dny) a vypracovat kusovník prvků - specifikaci (1-2dny) a 

statik mezitím zpracovává zatížení na základy, které je nutno poslat projektantovi 

zakládání stavby (1-5 dní - dle náročnosti projektu). 

 

Statik mezitím komunikuje s objednatelem stavby o detailech a změnách projektu. 

Konstruktér po zapracování změn zasílá skladbu konstrukce a kusovník obchodníkovi, 

který upřesní cenu díla. Skladbu obchodník odešle objednavateli pro kontrolu tvaru 

konstrukce (světlá výška, osová vzdálenost sloupů, velikost dveří a oken,…). Může se 

stát, že jiné profese (oceláři, TZB) zaslaly požadavky na změnu v konstrukci, ale ty se 

z nějakého důvodu nemusely dostat ke statikovi, tak objednatel plní funkci 

koordinátora, většinou ví o zakázce nejvíce. 

 

Statik skicuje přípravy pro konstruktéry, tzn. výkresy výztuže (jen od ruky). 

Konstruktér zpracuje výkres tvaru a výztuže, předá jej zpět statikovi, který provede 

kontrolu a výkres podepíše (toto často probíhá ještě před schválením projektu 

objednatelem). Výkres poté statik vrátí konstruktérovi s tím, že výkres může poslat 

obchodníkovi, který rozhodne, kde a kdy se bude prvek vyrábět. Prvek lze vyrábět až po 

písemném odsouhlasení skladby. 

Zakázka opouští projekci po vypracování:    

 Technické zprávy 

                                                                       Specifikace 

                                                                        Výkresů skladeb 

                                                                        Výrobních výkresů (tvar + výztuž) 

                                                                        Montážní dokumentace 
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19.3. Výrobní oddělení 

Schéma kontroly výrobního oddělení 

 

Do výrobního oddělení se dostává zakázka kompletně vyprojektovaná. Pro výrobní 

oddělení jsou důležité informace z výrobních výkresů a technické zprávy. Na každou 

zakázku se specificky propočítává množství výrobních dnů, počet strojů a jejich 

obsluhy, proto jsou minimalizovány prodlevy ve výrobě a prostoje zaměstnanců.  

 Konstrukční dílce se pro OC Mohelnice tvořily 15 dní v Prefa výrobě.  Nebylo 

potřebné navýšit pracovní dobu ani  množství zaměstnanců. V tomto konkrétním 

případě bylo potřebné pro vytvoření 1 m
3
 prvku  6,3 hodiny. Do výrobní doby pro 1 m

3
 

prvku byla zahrnuta výroba armatur, úprava formovací techniky a vlastní betonáž. Pro 

dosažení  dané tuhosti prvku byl použit beton SCC – samozhutnitelný beton. Pro výrobu 

skeletových dílců bylo zapotřebí využít jeřáb, centrální mísírnu a kontejner na beton. 

Není možné aby došlo k záměně v průměrech výztuže. Každá armatura je označena a 

výroba jednotlivých komponentů (třmínky apod.) se vyrábí na stroji řízeným počítačem. 

Odpovědný pracovník do počítače zadá rozměry prvků a stroj podle jeho zadaní vytvoří 

přesný prvek. 

Zakázka opouští výrobní oddělení po vypracování : 

                                                                              

                                                                      Protokolu mezioperační kontroly 

                  Protokolu  výstupní kontroly 

 

19.4. Expedice zakázky 

Spediční firma je domluvená v době uzavření kupní smlouvy, aby se předešlo v 

okamžiku expedice prodlení. 

kontrolor mistr betonáže mistr armovny 
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Nadměrný náklad se řeší v souladu s platnou legislativou. Povolení k nadrozměrné 

přepravě zajišťuje speditér u kompetentních orgánů, pro vozidlo na určité období např. 

na dobu 6 měsíců. Vozidlo je označeno dle platné legislativy, např. oranžovými majáky, 

doprovodným vozidlem nebo nápisy „Nadměrný náklad“, v závislosti na požadavku 

legislativy. 

V případě porušení výrobku během cesty se jedná o pojistnou událost, úhrada jde 

z pojistky speditéra. Výrobek je v takové případě dopraven zpět do výrobního závodu a 

zlikvidován a vyroben nový kus. Po dobu transportu odpovídá za náklad speditér a 

náklad má pojištěn. 

19.5. Montáž zakázky 

Dohled nad montáží na staveništi zajišťují 

 

K montáži této stavby byla využívána jedna montážní četa o počtu 4 montérů 

(zaměstnanci firmy Goldbeck Prefabeton s.r.o.) . Tato četa je vybavena 1 pětimístnou 

dodávkou VW Transportér (firemní vůz) jeden kus obytného kontejneru (6 x 2,5 m) a 

jeden nářaďový kontejner (6 x 2,5 m). Tímto vozem se dopravili na stavbu ze sídla 

firmy a v průběhu týdne se na stavbu dopravovali z přechodného ubytování (většinou 

penzion, apartmány). 

Potřeby energii v zařízení staveniště byly dány smluvně, objednatel musí zajistit 

dodávku elektrické energie a užitkovou vodu na hranici staveniště. Dále objednatel 

zajišťuje sociální zařízení a WC, buďto mobilním zařízením TOI TOI a nebo WC 

kontejnerem. 

Firma Prefabeton – zhotovitel - si na své náklady zajišťujeme autojeřáb potřebný pro 

montáž a dopravu prvků na stavbu. 

montážní pracovník vedoucí montáží technický dozor  
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Bezpečnost jeřábu a manipulace se zavěšeným břemenem, zajišťuje vyučený jeřábník, 

který podstupuje povinné školení, které zajišťuje jeho zaměstnavatel. 

Zavěšení (kotvení) břemene k vázacím prostředkům provádějí montéři na stavbě, ti také 

podstupují každoroční školení. Každý montér má vazačský průkaz, v něm musí mít  

razítka každého školení. Podle složitosti prováděného úkonu je potřeba mít jiný počet 

školení – razítek. 

Kvalitu spojů v první řadě hlídá nejproškolenější montér z montážní čety, dále pak 

spoje kontroluje vedoucí montáží a ve výsledku kontrolu provádí objednatel 

s technickým dozorem stavby a to vždy před zakrytím spojů. 

Čistá montáž objektu trvala 15 dní. 

Před nástupem firmy na stavbu bylo na staveništi provedeno pilotové založení s kalichy 

do kterých se sloupy vsazovali. Byla strhnutá ornice a provedeny příjezdové a 

přístupové cesty pro mechanizaci stavby. 

Základová deska se v případě této stavby neprováděla. Postup byl výstavba skeletu, 

osazení fasádních plechů a střešních plechů s izolací, poté se provedla stabilizace 

podloží, štěrkové lóže a drátkobetonová podlaha. 

Činnost firmy tímto na zakázce OC Mohelnice skončila.  

20. Předání stavby 

Stavba byla předávána bez vad a nedodělků, které by jakýmkoliv 

způsobem bránily v užívání stavby. Topos Prefa požádala o zahájení přejímacího 

řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. Samotné předání 

stavby bylo uskutečněno na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 7 dní 

před zahájením předávacího řízení. Předána  zakázka - odpovídá 

veškerým požadavkům na zhotovení stavby, včetně všech podkladů potřebných 

pro zahájení kolaudačního řízení. Při objevení nedostatků, které nebrání 

v užívání stavby, se provede pouze zápis do předávacího protokolu s uvedeným 

termínem napravení. 
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21. Záruční doba 

Investor a firma Topos Prefa se dohodli na záruční době za dílo, která činí 60 měsíců a 

začíná dnem převzetí díla objednatelem.  

V záruční době se bude sledovat provozní způsobilost díla přiměřené běžnému 

opotřebení obvyklým zatížením a vlivu klimatických podmínek.  

Záruka se ovšem nevztahuje na škody způsobené živelnými událostmi. Obě strany 

souhlasily také s tím, že na škody vzniklé špatnou údržbou, nepřiměřeným zacházením 

a přetěžováním zátěže, na kterou nezobchodní centrum dimenzované, se záruka 

nevztahuje.  

 V případě objevení nějakého problému, vztahující se na záruku, je objednatel povinen 

nahlásit tuto skutečnost ihned po jejím zjištění. Do reklamace musí popsat veškeré vady 

s tím, jak se projevují. Firma je poté povinna, coby zhotovitel stavby, zahájit 

odstraňování vad nejpozději  do 15 dní v případě, že se jedná o vadu nebránící užívání, 

v případě závady bránící běžnému provozu či havárie se tato lhůta zkracuje nejdéle na 2 

dny od přijetí reklamace. 
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22. Závěr zakázky OC Mohelnice 
 

Úkolem zhotovitele bylo vypracovat projekční dokumentaci všech projektů potřebných 

k realizaci budovy. Tento úkol musel dodržet a zpracovat všechna opatření  týkající se 

stavebních a technologických požadavků požární ochrany, protihlukové ochrany a 

dodržení pracovní doby.  

 Projekt výstavby byl zpracován a předložen ke schválení investorovi. Po jeho 

prostudování a odsouhlasení,byl projekt výstavby obchodního centra zahájen. 

 

Obrázek 16: Mapa s vyznačením místa stavby [5] 

V krátké době byla firma schopna zakázku vyprojektovat, tato činnost trvala 2 dny. 

Jejím obsahem byly statické propočty, výpočty zatěžovacích stavů,dimenzování prvků a 

zhotovení výkresové dokumentace.  

Vyrobit prvky podle výkresové dokumentace a kusovníku prvků zabralo nejvíce času 

z celé zakázky. Do tohoto času se započítává také tvrdnutí betonu.Kontrola výroby 

proběhla v pořádku a nebyla nutná další úprava. 

Expedovat prvky na stavbu bylo v rozmezí hodin díky krátké dojezdové vzdálenosti. 

Vyřešení povolení pro převoz zabralo více času než samotná přeprava, proto se vyřizují 

povolení pro převoz při získání zakázky. 

Samotnou montáž provedla pouze jedna montážní četa. Vše proběhlo bez prodlení, 

koordinace výroby a expedice byla vzorovým příkladem dodržení termínů. Předání 

stavby proběhlo bez problémů. 
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23. Realizace zakázky v zahraničí 
 

Jak již bylo uvedeno firma realizuje zakázky i v Rakousku, Slovensku nebo Německu. 

Hlavní náplní zakázek pro rakouský trh je výroba betonových sloupu s ocelovou 

výztuží. Železobetonové dílce (sloupy, patky, stropní a stěnové prefabrikáty ke 

stavebně-konstrukčním systémům GOBA). Výroba sloupů v českých závodech, patří u 

firmy k nejčastěji vyžívaným základním konstrukčním prvkům pro stavby 

kancelářských budov, parkovacích a obchodních domů, výrobních a účelových hal, 

logistických center, zařízení pro sport a využití volného času v ostatních zemích EU.  

Právě Rakousko kvůli změně bezpečnostní protipožární vyhlášky je velký odběratel, 

kterého následuje Německo a posledních pár let i Slovensko. 

23.1. Typy zakázek pro zahraniční trh 

Pro tuzemský trh jsou oproti evropskému specifické stavební systémy, proto nejčastěji 

používané systémy v cizině zde uvádím. 

23.1.1. Stavební systém GOBACAR 

Koncepce parkovacích budov s možností kreativního ztvárnění s optimálním 

provedením pro uživatele. Stavebnicový systému je možné během krátké doby výstavby 

realizovat kvalitní jednopodlažní i vícepodlažní parkovací domy. Parkovací domy 

GOLDBECK řeší problematiku parkovacích míst pro nemocnice, podniky, obchody, 

letiště, veřejná využití atd. Náš stavební systém splňuje všechny požadavky kladené na 

ekonomičnost, rychlost a trvalost. V Německu a Evropě  postavili již přes 600 

parkovacích domů GOLDBECK s více než 225.000 stáními. 

23.1.2. Stavebního systému GOBAPLAN  

Firma, její mateřská společnost  GOLDBECK GmbH i GOLDBECK Bau individuální a 

flexibilně využitelné vícepatrové budovy pro podnikatelské, administrativní a obchodní 

účely. Systém konstrukce umožňuje pro každého investora za krátkou dobu výstavby 

realizovat individuální řešení dimenzované podle jeho potřeb. 
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Inteligentní stavební systém GOBALAN nabízí mnohotvárné možnosti realizace budov. 

Lze vytvořit reprezentativní vstupní prostor a velkorysou koncepci místností. Je možné 

použit také speciální materiály. Řešení fasády umožňuje vysokou míru individuality. 

23.1.3. Provozní a funkční haly v systému GOBAPLUS 

Stavební systém GOBAPLUS je určen pro výstavbu provozních a funkčních hal. 

Vytváří možnost individuálního řešení dle potřeb investora. 

Pro průmyslové podniky lze vytvořit flexibilní stavby s možností pozdější změny či 

rozšíření. Rozmístění svislých nosných prvků poskytuje vysokou míru volnosti při 

plánování. Nosné konstrukce hal přitom garantují optimální poměr mezi funkčností a 

hospodárností.  

Haly v systému GOBAPLUS jsou prosvětlené, prosvětlovací pásy ve stěnách a 

střechách vytvářejí optimální přirozené prostředí . 

23.1.4. GOBAOFFICE  

Flexibilní moderní systematický koncept výstavby pro realizaci architektonicky 

náročných nízkoenergetických kancelářských budov s vysokou mírou kompletace. Je 

vhodný pro všechny novostavby v oblasti kancelářských a správních budov a objektů 

pro školy, u kterých se s výhodou používá jednotná modulová koncepce. 

GOBAOFFICE umožňuje vytvářet libovolné půdorysy budov. Výhodou je použití 

systematizovaných stavebních prvků a osvědčených detailů, které mohou být dle 

požadavků  navzájem kombinovány. Prefabrikované plně kompletované stěnové dílce 

jsou dodávány včetně integrovaného technického zařízení,  tepelné izolace, oken atd. 

Uspořádání půdorysu budovy, materiály pro fasádu i její struktura jsou rozmanité a 

umožňují vytvářet nekonečné množství podob. Účel budov vystavěných v systému 

GOBAOFFICE je možné kdykoliv měnit. [5] 
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24. Výstup práce  

Výstup mé práce je porovnání zakázek skeletových konstrukcí pro tuzemský a 

zahraniční trh. Ze zahraničních trhů jsem si vybrala trh rakouský. 

Podle zástupců firmy je rozdíl hlavně ve specifikacích pro český trh.  

Když přijde objednávka zakázky pro rakouský trh, dostane projektant přesné katalogové 

číslo výrobku, který má pro danou zakázku vyprojektovat. Jsou dány rozměry, nosnost, 

doba vyrobení i cena. Rakouský trh jsou převážně ocelové konstrukce. Kvůli změně  

požárně bezpečnostní vyhlášky je nutné ocelové konstrukce vyplnit betonem, který při 

požáru nemění svůj tvar ani funkci. 

Objednávky pro rakouský trh mají většinou tyto požadavky: 

 kvalitní materiál 

 výborné zpracování 

 rychlost dodání 

Cena porovnání s kvalitou je pro zahraniční trhy víc než lákavá. 

Zakázka pro český trh je nejasná. Projektant dostane základní záměr od zákazníka, co 

by si představoval, v jaké ceně a době. Zákazník má ale tak specifické přání, které nelze 

rychle a levně zhotovit, proto následuje řada úprav,kterými se právě odlišujeme od 

ostatních trhů. 

Při základní myšlence postavit a ušetřit, již zákazník nedbá na funkčnost. Může se tedy 

stát, že při vidině ušetřených peněz opomene i legislativně daná specifika pro konkrétní 

stavbu. Následnou úpravou se protáhne čas zhotovení, vytvoření dalších nebo úprava 

původních dílců a delší pracovní doba se projeví na zvýšení ceny. 

Objednávky pro český trh mají většinou tyto požadavky: 

 nízká cena 

 rychlost dodání 

 jedinečnost výrobku 

Cena je na úkor materiálu použitého nižší ale při atypických rozměrech s mnohdy i 

zdvojnásobí. 
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25. Závěr 

Při psaní mé bakalářské práce jsem se blíže seznámila s chodem firmy při realizaci 

stavební zakázky. 

 Po získání zakázky nastává chod divizí, který na sebe musí být dokonale navázán. Tuto 

činnost má na starosti manažer projektu. V obchodní divizi dojde k vyhodnocení 

zakázky  a zajištění analýz, pro efektivní využití možností firmy. Následující projekční 

divize je podle mého mínění nejdůležitější část procesu zakázky. Podle správných 

propočtu je jistota, že stavba nespadne a  bude vyhovovat požadavkům na ni kladeným. 

Po opuštění projekce dochází k samotnému vyrobení prvku, který má svůj čas tuhnutí a 

schnutí. Následná expedice na místo určení již probíhá s menším omezením provozu, 

v ohledu na rychlost a rozměr přepravovaných dílců. Závěrečná montáž je provedena 

školeným týmem dělníků. Každý z nich je poučen o bezpečnosti práce a je si vědom, 

sankcí hrozících při jejich nedodržení.    

Konečné zhodnocení postupu zakázky je dobré, dodržení termínů, funkčnost stavby a 

bezproblémové dodržení smluvních vztahů. 

Výstup porovnání tuzemského trhu se skeletovými konstrukcemi a trhu v cizině, 

především v Rakousku vyšel nečekaně. Podle zjištěných informací vychází Česká 

republika jako země specifických názorů. Každý zákazník má svou představu  o 

projekci  –  což se při takto důležité a specifické činnosti samé o sobě, zdá být přítěží a 

tím pádem prodloužení doby  a zvýšení ceny konečné zakázky. Rakousko je pro svůj trh 

daleko klasičtější a podle počtu zhotovených - různých typů - skeletových konstrukcí 

také daleko vyspělejší země v porovnání funkce, času, financí a kvality. 

Moje práce mi přinesla nové vědomosti z procesu výstavby, kterou jsem znala pouze 

teoreticky. Díky konzultacím ve stavební společnosti jsem se dozvěděla i o chodu 

stavební společnosti a vzájemné provázanosti divizí na sebe i centrálu. I nadále bych se 

chtěla tomuto procesu věnovat. 
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