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Stavebně technologický projekt – Administrativní budova FIVE 
 
Anotace: 
 
Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu 
administrativní budovy FIVE. Autorka se zabývá prostorovou, technologickou i 
časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především navržení časového a 
technologického postupu stavebních procesů, minimalizování časových prodlev při 
nasazení ideálního počtu pracovníků. Dále projekt řeší jednotlivé fáze zařízení 
staveniště. 
 
 
Klíčová slova:  
 
Prostorová struktura, technologická struktura, časová struktura, zařízení staveniště 
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Construction technology project – FIVE Administrative building 
 
Annotation: 
 
The purpose of the thesis is a construction technology project solution for the FIVE 
administrative building. The author deals with space, technology and time problems 
concerning the building construction. The aim of the thesis is to design suitable time 
and technology of construction processes and to minimalize time lags by using 
appropriate number of workers. In addition, the author suggests different phases 
of construction sites. 
 
Key words: 
 
Space, technology, time, construction site 
  

ANNOTATION 



 

V této práci bych se chtěla věnovat zpracování stavebně technologického projektu pro 

administrativní budovu FIVE. Tento objekt se nyní realizuje v Praze na Smíchově. 

Stavebníkem je společnost Valentinka a.s. a zhotovitelem společnost Skanska a.s. 

Budovu jsem si vybrala jako zadání své práce, protože nyní pracuji ve společnosti 

Skanska a. s. právě na tomto projektu. 

 Obsahem mé bakalářské práce bude řešení prostorové, technologické a časové 

struktury projektu. Hlavním cílem bude navržení časového a technologického postupu 

stavebních procesů za předpokladu nasazení ideálního počtu pracovníků, dodržení 

technologických přestávek a plynulosti výstavby. 

 Dále bych se chtěla věnovat posouzení projektové dokumentace, zpracováním 

technologických postupů prací a návrhu zařízení staveniště.  
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Ve své práci jsem se nejdříve věnovala posouzení předané projektové dokumentace. 

Pak jsem zpracovala řešení prostorové, technologické a časové struktury. 
V rámci prostorové struktury jsem navrhla etapy stavby, ke kterým pak přiřadila 
odpovídající stavební procesy, které jsem s nasazením ideálního počtu pracovníků 
zařadila do časové posloupnosti s ohledem na dodržení návaznosti a technologických 
postupů stavebních procesů. Tento návrh jsem vypracovala v podobě 
časoprostorového grafu a harmonogramu. 

Dále jsem navrhla zařízení staveniště pro dvě vybrané etapy stavby a dopravní 
řešení jedné etapy. Vypracovala jsem také technologický postup prací pro dva 
stavební procesy. 

Pro zadaný projekt tedy navrhuji délku provádění přibližně 2 roky a 4 měsíce 
s datem zahájení 4. 7. 2016 a datem ukončení 12. 11. 2018. Kolaudací dne 
13. 11. 2018. 

Cíle mé bakalářské práce byly splněny. 
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