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Anotace 

Tato bakalářská práce řeší stavebně technologický projekt stavby bytového 

domu v Novém Bydžově. Zabývá se prostorovou, technologickou a časovou 

strukturou plánování. Navrhuje optimální řešení pro zařízení staveniště. Bakalářská 

práce obsahuje posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, schéma 

postupu výstavby, rozborový list, technologický normál, časoprostorový  graf, časový 

harmonogram, graf nasazení strojů, graf nasazení pracovníků, graf spotřeby 

materiálu, výkresy zařízení staveniště včetně technické zprávy, technologický 

předpis pro zdění příček a obkladů. Cílem této bakalářské práce je navrhnutí 

výstavby bytového domu v plynulé časové posloupnosti s optimálním nasazením 

pracovníků a strojů.  
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Annotation 

This bachelor thesis solves the building-technological project of the 

construction of the residential building in Nový Bydžov. It deals with spatial, 

technological and temporal structure of planning. It proposes an optimal solutions for 

site facilities. The bachelor thesis includes assessment of completeness and 

correctness of the project documentation, diagram of the contruction process, 

analysis sheet, technological norm, spatio-temporal graph, time schedule, graph of 

machines deployment, graph of the workers productivity, material consumption chart, 

drawings of site facilities including technical report, technological prescription for 

masonry walls and tiles. The aim of this bachelor thesis is to compile a construction 

of the residential building in a continuous time sequence and optimal deployment of 

workers and machines. 
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1. ÚVOD 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování stavebně technologického 

projetu pro stavbu bytového domu v Novém Bydžově. 

Na začátku práce je převzatá projektová dokumentace, ze které bakalářská 

práce vychází, podrobena posouzení z hlediska úplnosti a správnosti pro stavební 

povolení. 

Na základě projektové dokumentace je vytvořeno řešení prostorové, 

technologické a časové struktury, ze kterého se odvíjí model realizace stavby. 

Součástí stavebně technologického projektu je návrh a dimenzování zařízení 

staveniště pro 4 etapy výstavby. V návrhu je především řešeno vhodné umístění 

stavebních buněk, rozvod přípojek inženýrských sítí, umístění skladů a skládek. Dále 

je řešeno vhodné umístění navrženého autojeřábu a autočerpadla. Podkladem pro 

dimenzování počtu stavebních buněk je graf počtu nasazených pracovníků. Cílem je 

dosažení optimálního řešení v jednotlivých etapách. 

Další část této bakalářské práce řeší dva technologické předpisy. První 

předpis se zabývá zděním příček, druhý předpis popisuje provedení obkladů. 

Stavebně technologický projekt je důležitou součástí realizace stavby. 

Zajišťuje plynulou výstavbu objektu v plynulé časové posloupnosti s optimálním 

nasazením pracovníků a strojů. 
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2. POPIS ŘEŠENÉHO OBJEKTU 

Název: Bytový dům 7 b.j. 

Místo stavby: ulice U Plovárny, Nový Bydžov 

Charakter stavby: Novostavba 

Urbanistické řešení 

Bytový dům je řešen jako dvoupodlažní nepodsklepená stavba se zvýšeným 

přízemím (vzhledem k umístění časti stavby do záplavového území). Bytový dům je 

umístěn do zastavěné části města Nový Bydžov ulice U Plovárny. Na sousedních 

pozemcích jsou umístěné rodinné a bytové domy. 

Hlavní vstupy do bytů jsou umístěny ze severní strany. Čtyři bytové jednotky z 

přízemí a tři bytové jednotky z 1.NP, jsou přístupné z venkovního ocelového 

schodiště. Na jižní stranu jsou umístěny hlavní obytné místnosti bytů. Všechny 

místnosti jsou osluněny a dostatečně osvětleny. Bytový dům nemá žádné společné 

prostory vyjma doplňkového objektu, kterým je Kočárkárna (S02), umístěné ze 

severu stavby na tomtéž pozemku. Společným prostorem pro nájemníky bytů je i 

přístřešek pro popelnice, umístěný na východní straně pozemku.  

Architektonické řešení 

Bytový dům je zděný, dvoupodlažní, nepodsklepený obdélníkový objekt, s 

valbou střechou se spádem 16°. Z jižní strany je výstupek, rozšiřující půdorys stavby 

o 940 mm, nad kterým je umístěn balkon pro byt v 2.NP. Ze severní strany je k 

objektu přistaveno ocelové schodiště jako přístup k bytům 2.NP. Základy jsou 

navrženy jako klasické, betonové pasy. Stropy jsou z keramických panelů. Krytinu 

tvoří keramická krytina černé barvy. Fasáda je navržena jako štuková silikonová 

omítka. Sokl je navržen z dekorativní mozaikové omítkoviny. Výplně otvorů jsou 

navrženy plastové s čirým zasklením.  
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3. ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vypracování stavebně 

technologického projetu pro stavbu bytového domu v Novém Bydžově. 

Při posuzování úplnosti a správnosti převzaté projektové dokumentace jsem 

zjistil, že dokumentace obsahuje určité chyby a není kompletní. 

Podkladem pro model realizace stavby byla převzatá projektová 

dokumentace. Na základě projektové dokumentace jsem vytvořil řešení prostorové, 

technologické a časové struktury výstavby. V těchto částech byl zpracován rozborový 

list, technologický normál, časoprostorový graf, časový harmonogram, graf nasazení 

pracovníků, graf nasazení strojů a graf spotřeby materiálů. Rrealizace bytového 

domu proběhne od 1. 3. 2017 do 5. 9. 2017. 

Pro jednotlivé etapy výstavby jsem zpracoval návrh zařízení staveniště. V 

návrhu jsem především řešil vhodné umístění stavebních buněk, rozvod přípojek 

inženýrských sítí, umístění skladů a skládek. Dále jsem řešil vhodné umístění 

navrženého autojeřábu a autočerpadla. Jako podklad pro dimenzování počtu 

stavebních buněk jsem použil graf počtu nasazených pracovníků. Cílem bylo 

dosáhnout optimálního řešení v jednotlivých etapách. 

V poslední části této bakalářské práce jsem řešil dva technologické předpisy. 

První předpis se zabývá zděním příček, druhý předpis popisuje provedení obkladů. 
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