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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Bytový dům Hloubětín 

Cílem této bakalářské práce je řešení stavebně technologického 

projektu bytového domu Hloubětín. Bakalářská práce se zabývá 

prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. 

Součástí práce je zpracování technologického postupu prací pro vybrané 

stavební procesy a návrh zařízení staveniště.  

Klíčová slova: 

Stavebně technologický projekt, prostorová struktura, 

technologická struktura, časová struktura, zařízení staveniště, 

technologický postup prací 

  



 

 

Abstract 

Construction technology design – Residencial building Hloubětín     

The aim of the bachelor's thesis is to find a solution to a 

construction technology design of the Residencial building Hloubětín. 

This bachelor´s thesis deals with the space, technological and time 

structure of building construction. The study contains technological 

procedures for selected construction processes, an idea of construction 

background and site equipment. 

Keywords 

Construction technology design, space, technology, time, 

construction site, technological process 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním řešení stavebně 

technologického projektu pro Bytový dům Hloubětín. 

Obsahem této bakalářské práce je posouzení předané projektové 

dokumentace, řešení prostorové, technologické a časové struktury 

stavebního projektu, řešení zařízení staveniště a zpracování 

technologických postupů. 

Cíle bakalářské práce 

Hlavním cílem je provedení časového a technologického postupu 

stavebních procesů při dodržení plynulosti výstavby a nasazení ideálního 

počtu pracovníků. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se nejprve zabývala posouzením 

projektové dokumentace. Při posouzení jsem nalezla pár nevhodných 

řešení, na které jsem navrhla jejich alternativu, jinak považuji předanou 

projektovou dokumentaci za kvalitně zpracovanou. Poté jsem v rámci 

prostorové struktury rozdělila řešený objekt na jednotlivé technologické 

etapy. Následně jsem zpracovala technologický rozbor a normál 

s návrhem ideálního počtu pracovníků pro jednotlivé stavební procesy. 

Dále jsem se zabývala časoprostorovým grafem, harmonogramem, 

grafem nasazení pracovníků, strojů a materiálů. Dále jsem udělala návrh 

zařízení staveniště a vypracovala technologické postupy na záporové 

pažení a sádrové omítky.  

Pro zadaný projekt navrhuji délku provádění výstavby přibližně na 

17 měsíců s datem zahájení 2.1.2023 a datem dokončení 3.5.2024. Finální 

předání dne 16. 5. 2024. 

Cíle bakalářské práce byly splněny. 
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