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Anotace 

StavebnE technologický projekt - Bytový d]m - Písková, Praha 4 

Obsahem bakaláUské práce je Uešení stavebnE technologického 

projektu bytového domu v ulici Písková, Praha 4. Autorka se zabývá 

prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Cílem je 

navržení optimálního Uešení procesu výstavby a minimalizování časových 

prodlev pUi nasazení ideálního počtu pracovník] a stroj]. Součástí práce je 

návrh zaUízení staveništE pro dvE fáze výstavby.  

 

Klíčová slova: 

StavebnE technologický projekt, časové plánování, zaUízení staveništE, 

technologický postup prací 

  



 

 

Abstract 

Construction technology project - Residental building - Písková, 
Praha 4 
 

The aim of the thesis is to find a solution to a construction technology 

project of a block of flats located in Písková Street, Prague 4.  The author of 

the thesis deals with a spatial, technological, and time structure analysis 

concerning the building construction. The aim is to propose an optimum 

solution to the construction process as well as minimisation of time delays 

while deploying an ideal number of workers and machines.  

Part of the thesis is a proposal of the construction site equipment for 

two phases of the construction. 
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equipment, technological proces 
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Úvod 

V této bakaláUské práci se budu zabývat Uešením stavebnE 

technologického projektu výstavby bytového domu v ulici Písková, Praha 4. 

Obsahem bude posouzení zadané projektové dokumentace, oprava 

chyb a nevhodných technologických a technických Uešení, Uešení prostorové, 

technologické a časové struktury stavebního procesu, návrh zaUízení 

staveništE a zpracování technologických postup] na dva stavební procesy.  

Cílem práce je navržení optimální Uešení procesu výstavby a 

minimalizování časových prodlev pUi nasazení ideálního počtu pracovník] a 

stroj].  

  



 

 

ZávEr 

V první části bakaláUské práce jsem posoudila zadanou projektovou 

dokumentaci, zhodnotila soulad se zákonnými pUedpisy a zkontrolovala 

technickou stránku Uešení celého projektu.  Chybná a nevhodná Uešení jsem 

opravila. Dále jsem zpracovala Uešení prostorové struktury, kde jsem určila 

smEry postupu výstavby jednotlivých technologických etap a následnE jsem 

v části technologické struktury zpracovala rozborový list a normál s návrhem 

ideálního počtu pracovník] pro jednotlivé stavební procesy. V závislosti na 

technologické struktuUe jsem zpracovala harmonogram a časoprostorový graf, 

jehož součástí je graf nasazení pracovník], stroj] a materiálu.  Na dvE etapy 

jsem navrhla zaUízení staveništE a vypracovala technologický postup 

provádEní vnitUních pUíček a laminátových podlah. 

Pro zadaný objekt navrhuji délku výstavby na 20 mEsíc]. 

Cíle bakaláUské práce byly splnEny.
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