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Anotace 

Stavebně technologický projekt - Bytový dům IB - Brno, Slatina 

Posouzení projektové dokumentace a vypracování stavebně technologického 

projektu. Řešení prostorové, technologické a časové struktury stavby, návrh zařízení 

staveniště a technologický postup 2 stavebních procesů. 
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Abstract 

Construction technology project - Apartment Building IB – Brno, Slatina 

Assessment of project documentation and development of a construction 

technology project. Solution of the spatial, technological and time structure of the 

building, design of the construction site equipment and the technological process. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit stavebně technologický projekt 

zadaného bytového domu.  

Na základě předané projektové dokumentace jsem zpracoval řešeníprostorové, 

technologické a časové struktury výstavby. Vytvořil jsem rozborový list, technologický 

normál, časoprostorový graf s grafem nasazení pracovníků a strojů a harmonogram. 

Celkovou dobu výstavby jsem spočítal na necelých 17 měsíců. 

V další části bakalářské práce jsem řešil zařízení staveniště, zpracoval jsem 

výkresy zařízení staveniště pro 3 fáze výstavby. 

Nakonec jsem řešil technologické předpisy stavebních procesů stavby. Vytvořil 

jsem technologický postup pro zdění příček a provedení anhydritového potěru. 

Hlavní cíle bakalářské práce byly splněny. 
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