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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Bytový dům Peprník v Pardubicích 

Anotace 

Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického 

projektu bytového domu Peprník v Pardubicích. Autor se zde zabývá 

posouzením úplnosti a správnosti předané projektové dokumentace, na jejím 

základě pak prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby 

objektu. Cílem této bakalářské práce je navrhnout výstavbu objektu v plynulé 

časové posloupnosti bez zbytečných časových prodlev a při optimálním 

nasazení pracovníků a strojů. Dále projekt řeší jednotlivé fáze zařízení 

staveniště a dva technologické postupy. 

 

Klíčová slova 

Prostorová struktura, technologická struktura, časová struktura, 

zařízení staveniště, technologický postup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annotation 

Construction technology project – Block of flats Peprník in Pardubice 

Annotation 

The content of this bachelor thesis is the solution to construction 

technology project of the block of flats Peprník in Pardubice. The author deals 

with the assessment of completeness and correctness of submitted project 

documentation, on its basis, then spatial, technological and temporal structure 

of the building’s construction. The goal of this thesis is to design the 

construction of the building in continuous time sequence without unnecessary 

delays and with optimal deployment of personnel and equipment. The project 

further addresses individual phases of equipping the construction site and two 

technological processes. 

 

Keywords 

Spatial structure, technological structure, temporal structure, equipping 

the construction site, technological process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvod 

Cílem této bakalářské práce je zpracování stavebně technologického 

projektu pro bytový dům Peprník v Pardubicích, a to na základě předané 

projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení k této stavbě. Tato 

projektová dokumentace bude zkraje práce posouzena. 

Tento objekt jsem si jako podklad k mé závěrečné práci vybral z toho 

důvodu, že mě zaujalo, jakým způsobem bude přeměněn nevyužitý a zpustlý 

vnitroblok téměř v samotném centru města Pardubice. Na místo opuštěných 

dílen a skladů, tak zde spolu s dalším plánovaným bytovým domem 

Marcipánka vznikne poloveřejný městský prostor. 

Obsahem bakalářské práce bude řešení prostorové, technologické 

a časové struktury s cílem navrhnout výstavbu objektu tak, aby probíhala 

v plynulé časové posloupnosti bez zbytečných časových prodlev a při 

optimálním nasazení pracovníků a strojů.  

Dále bych se chtěl věnovat navrhnutí čtyř variant zařízení staveniště pro 

jednotlivé fáze výstavby. 

Závěrem budou detailně zpracovány dva technologické postupy. 

Konkrétně se bude jednat o zdění akustických příček z cihelných bloků 

Porotherm v bytových jednotkách a o provedení vnitřních omítek na cihelných 

blocích Porotherm. 

Stavebně technologický projekt je důležitou součástí výrobní přípravy. 

Je zpracováván za účelem minimálních výrobních nákladů v optimálním 

časovém úseku a při nasazení ideálního počtu pracovníků a strojů. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat stavebně technologický 

projekt pro bytový dům Peprník v Pardubicích, a to na základě předané 

projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení k této stavbě. 

Při posuzování této předané projektové dokumentace byly zjištěny 

mírné nedostatky v obsahu i v konstrukčních řešeních objektu. Nutno ovšem 

podotknout, že se jednalo o projektovou dokumentaci pro vydání stavebního 

povolení, nikoli o projektovou dokumentaci pro provádění stavby, kde by jistě 

takové nedostatky nebyly. 

Dále byla v mé závěrečné práci řešena prostorová, technologická 

a časová struktura. Výstupem těchto částí je: Technologické schéma objektu, 

Rozborový list, Technologický normál, Seznam pracovních čet, 

Časoprostorový graf, Graf nasazení pracovníků, Graf nasazení strojů, Graf 

spotřeby materiálu a Časový harmonogram stavby. 

Jako časová jednotka byl zvolen jeden den. Pracovními dny byly 

zvoleny všechny dny v týdnu, jak tomu v praxi bývá. Výjimkou je pouze den 

24. 12. 2018, který je uvažován jako nepracovní. Na základě osmihodinové 

pracovní směny vyšla doba výstavby celého objektu na 13 měsíců 

(26. 3. 2018 – 9. 4. 2019). Došlo tedy, oproti plánu uvedeném v projektové 

dokumentaci (9. 2016 – 12. 2017), ke zkrácení doby výstavby o 2 měsíce. 

Dále byly navrženy čtyři varianty zařízení staveniště pro jednotlivé fáze 

výstavby. Jednalo se o etapu zemních prací, hrubé stavby a zastřešení, 

vnitřních prací a fasády a etapu čistých terénních úprav. V této části práce 

jsem vždy pro danou etapu řešil především velikost buňkoviště, které bylo 

dimenzováno na základě grafu: Graf nasazení pracovníků. Nedílnou součástí 

bylo také navržení skládek, zvedacích prostředků, autočerpadla, napojení 

staveniště na zdroje vody, elektřiny a kanalizaci. V neposlední řadě také 

řešení ochrany životního prostředí při výstavbě, zásad bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, které jsou popsány v Technické zprávě. 

Závěrem byly detailně zpracovány dva technologické postupy, a to pro 

zdění akustických příček z cihelných bloků Porotherm v bytových jednotkách 

a pro provedení vnitřních omítek na cihelných blocích Porotherm. 

Všechny stanovené cíle mé bakalářské práce byly splněny. 
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