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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Bytový dům 11 v Hradci Králové 

 Obsahem této bakalářské práce je řešení stavebně technologického 

projektu bytového domu 11 v Hradci Králové. Autorka se zde zabývá 

posouzením úplnosti a správnosti předané projektové dokumentace. Dále pak 

řešením prostorové a technologické struktury a časovým plánováním výstavby 

bytového objektu. Cílem práce je navržení technologického a časového 

postupu stavebních procesů bez zbytečných časových prodlev a při 

optimálním nasazení pracovníků a strojů. Autorka navrhuje vhodné řešení pro 

zařízení staveniště. Součástí projektu jsou také dva technologické postupy 

prací.  

 

Klíčová slova 

 Technologická struktura, prostorová struktura, časové plánování, 

zařízení staveniště  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annotation 

Construction technology project – Block of flats 11 in Hradec Králové 

 The content of this bachelor thesis is the solution to construction 

technology project of the block of flats 11 in Hradec Králové. The author deals 

with the assessment of completeness and correctness of submitted project 

documentation. The author also deals with the spatial and technological 

structure and temporal planning of the building’s construction. The aim of this 

thesis is to suggest the construction of the building in continuous time 

sequence without unnecessary delays and with optimal deployment of 

personnel and equipment. The author also suggests a suitable solution of 

equipping the construction site. The part of this technology project are also two 

technological processes.    

 

Keywords 

  Technological structure, spacial structure, temporal planning, equipping 

the construction site   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvod 

 V této práci se budu věnovat zpracování stavebně technologického 

projektu pro bytový dům 11 v Hradci Králové.   

 Zpracování tohoto tématu, jako mé závěrečné práce, jsem si vybrala 

z toho důvodu, že stavebně technologický projekt je důležitou součástí 

přípravy stavby. Zpracovává se za účelem návrhu optimálního časového 

období výstavby, při nasazení ideálního počtu pracovníků a strojů. V této práci 

se budu zabývat objektem bytového domu, který je součástí nově vznikající 

zástavby v Hradci Králové. Dalším důvodem, proč jsem si vybrala tuto stavbu, 

je, že se nachází v místě, které je mi blízké a dobře známé. 

 Nejprve se budu zabývat posouzením úplnosti a správnosti předané 

projektové dokumentace. Dále bude obsahem této bakalářské práce 

zpracování technologického schématu objektu, rozborového listu, 

technologického normálu, časoprostorového grafu, časového harmonogramu, 

grafu nasazení pracovníků, strojů a spotřeby materiálu. Poté budu 

zpracovávat návrh zařízení staveniště pro jednotlivé etapy výstavby včetně 

technické zprávy. Součástí stavebně technologického projektu budou i dva 

technologické postupy prací.  
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Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování stavebně technologického 

projektu pro bytový dům 11 v Hradci Králové. 

 Nejprve bylo nutné posoudit úplnost a správnost předané projektové 

dokumentace. Při posuzování jsem zjistila, že předaná projektová 

dokumentace není kompletní a často se v ní vyskytovaly různé rozpory. Bylo 

proto nutné se rozhodnout pro správnou variantu nebo navrhnout jiné vhodné 

řešení.  

 Na základě této dokumentace jsem poté vytvořila řešení prostorové a 

technologické struktury a navrhla časový plán výstavby. Výstupem těchto částí 

byl rozborový list, technologický normál, časoprostorový graf, graf nasazení 

pracovníků, strojů a spotřeby materiálu. Dále jsem zpracovala časový 

harmonogram stavby. Doba realizace stavby bytového objektu vyšla od 

2.4.2018 – 25.4. 2019.  

 Ve stavebně technologickém projektu jsem se také zaměřila na řešení 

zařízení staveniště pro jednotlivé etapy výstavby. Cílem bylo najít nejvhodnější 

řešení zařízení staveniště v jednotlivých etapách.  

 Závěr práce tvoří dva technologické postupy prací. A to pro zdění 

nosných stěn z cihelných bloků Porotherm AKU Z a pro provádění vnější 

omítky.  

 Stanovené cíle mé bakalářské práce byly splněny.  
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