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ANOTACE 

Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technologického 

projektu Bytový dům Velká Úpa na základě předané projektové dokumentace. 

Projekt obsahuje posouzení předané dokumentace, zpracování návrhů 

technologické, prostorové a časové struktury výstavby, návrhů zařízení staveniště a 

technologických postupů prací.  

Klíčová slova 

Stavebně technologický projekt, prostorová struktura, časová struktura, 

technologická struktura, technologický postup prací, zařízení staveniště.  

  



ANNOTATION 

The bachelor thesis deals with a solution of construction technology desing 

Residential building Velká Úpa. The project includes desing of technology, space and 

time structure, technological processes and construction site facilities.  

Klíčová slova 

Construction technology project, technological process, construction site, 

technology structure. 

  



ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je vypracování stavebně technologického projektu 

bytového domu v Peci pod Sněžkou, konkrétně v části obce Velká Úpa. Projekt je 

zpracován na základě převzaté zveřejněné dokumentace projektu nesoucího název 

Dostupné bydlení Vlčice – Velká Úpa. 

V práci se budu zabývat posouzením předané dokumentace, návrhem 

prostorové, technologické a časové struktury, zařízení staveniště a zpracováním 

technologických postupů prací.  

Cílem práce je návrh postupu a struktury výstavbového projektu při dodržení 

kvality a při optimálním využití zdrojů a času. 
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ZÁVĚR 

V rámci první fáze bakalářské práce jsem zpracovala posouzení předané 

projektové dokumentace. Dále jsem navrhla řešení prostorové struktury, na základě 

tohoto návrhu a předané dokumentace jsem určila příslušné stavební procesy a 

sestavila z nich rozborový list a technologický normál. Ty byly podkladem pro 

zpracování časové struktury, tedy časoprostorového grafu a harmonogramu prací 

jednotlivých pracovních čet. Pro vybrané stavební procesy jsem napsala 

technologické postupy, pro dvě fáze výstavby jsem vypracovala výkresy zařízení 

staveniště, jeho dimenzování je popsané v samostatné technické zprávě, jejíž 

součástí je i návrh technologie pro betonáž svislých konstrukcí typického podlaží.  

Projekt byl časově situován do letošního roku, začátek stavebních prací jsem 

navrhla k 28.2. 2022, celkový čas výstavby na základě zpracování bakalářské práce 

vyšel na 445 dnů, datum předání stavby a ukončení všech prací jsem tedy navrhla na 

19.5.2022. 

Cíle bakalářské práce byly splněny. 
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