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Anotace 

 

Stavebně technologický projekt – Domov sociálních služeb Lomnice nad 

Popelkou 

 

Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technologického 

projektu Domova sociálních služeb Lomnice nad Popelkou. Autor řeší 

optimální výstavbu objektu po stránce technologické, časové a prostorové. 

Vstupním podkladem pro vypracování práce je veškerá projektová 

dokumentace. Cílem této práce je navržení výstavby objektu v optimální 

časové posloupnosti. Autor se dále zabývá navržením zařízení staveniště pro 

jednotlivé fáze výstavby, vypracováním technologického postupu pro montáž 

akustických sádrokartonových příček a vyhodnocením vybraných akustických 

příček z hlediska technologie, času provádění a ceny.  
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Construction technological project - The Social Care Home in Lomnice nad 

Popelkou   

 

The subject of the bachelor thesis is the processing of a building-

technological project of Social Care Home in Lomnice nad Popelkou. The 

author solves the optimal construction of the building in terms of technology, 

time and space. The input for the work is all project documentation. The aim 

of this work is to design the structure of the object in optimal time sequence. 

The author also deals with the design of construction site equipment for 

individual phases of construction, elaboration of a technological process for 

construction of acoustic plasterboard partitions and evaluation of selected 
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ÚVOD 

 

Cílem mé práce je vypracovat stavebně technologický projekt Domova 

sociálních služeb Lomnice nad Popelkou. Jedná se o novostavbu hlavního a 

servisního objektu. Hlavní podklad pro zpracování této práce je předaná 

projektová dokumentace. Obsahem práce bude řešení prostorové, 

technologické a časové struktury výstavby objektu. V první části bakalářské 

práce se zaměřím na prostudování a posouzení předané projektové 

dokumentace, dle platné legislativy, ale také z hlediska zvolené technologie a 

technického řešení stavby. Po nalezení chyb a následné opravě, případně po 

změně technologického postupu některých činností, navrhnu řešení 

prostorové struktury a vypracuji technologický rozbor a normál. Zpracuji také 

časovou strukturu, kde hlavním výstupem bude časoprostorový graf a 

harmonogram.  V další části této práce se budu věnovat návrhu zařízení 

staveniště, včetně dimenzování zařízení pro sociální a provozní účely. 

Součástí bude vypracování výkresů, ze kterých bude zřetelné rozmístění 

jednotlivých prvků staveniště. V poslední části se budu věnovat 

technologickému postupu montáže sádrokartonových příček a hodnocení 

variantních návrhů z hlediska technologie, času provádění a ceny.  



 

 

0. PŘEDANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

Viz. příloha 0. Předaná projektová dokumentace 

 

1. POSOUZENÍ PŘEDANÉ DOKUMENTACE 

Viz. příloha 1. Posouzení předané dokumentace 

 

2. ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY 

Viz. příloha 2. Řešení prostorové struktury 

 

3. ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ STRUKTURY 

Viz. příloha 3. Řešení technologické struktury 

 

4. ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY 

Viz. příloha 4. Řešení časové struktury 

 

5. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Viz. příloha 5. Řešení zařízení staveniště 

 

6. TECHNOLOGICKÝ POSTUP – MONTÁŽ SÁDROKARTONOVÉ 

AKUSTICKÉ PŘÍČKY 

Viz. příloha 6. Technologický postup – Montáž sádrokartonové 

akustické příčky 

 

7. VARIANTY AKUSTICKÝCH PŘÍČEK A VYHODNOCENÍ 

Viz. příloha 7. Varianty akustických příček a vyhodnocení 

 

  



 

ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo vypracování stavebně-

technologického projektu, dle předané dokumentace. Zpočátku jsem se 

věnoval studováním převzaté projektové dokumentace, kterou jsem následně, 

dle platné vyhlášky, posoudil zda obsahuje veškeré náležitosti. U zjištěných 

chyb a nevhodných řešení jsem navrhl potřebné změny. Po rozdělení objektu 

z technologického a prostorového hlediska jsem vypracoval technologický 

rozbor a normál. Na základě toho jsem řešil časovou strukturu, jejíž výstupem 

byl časoprostorový graf a harmonogram stavby, včetně grafu nasazení 

pracovníků, vybraných strojů a materiálů. Výsledná doba realizace výstavby 

vyšla, dle mého návrhu, od 13. 2. 2019 do 3. 8. 2020. Dále jsem se zabýval 

návrhem zařízení staveniště, včetně vypracovaných výkresů pro tři odlišné 

technologické etapy. Součástí této práce je také vypracování technologického 

postupu montáže sádrokartonových akustických příček. Na technologický 

postup navazuje poslední část mé práce, kde se zabývám různými variantami 

akustických příček. Závěrem této části je vyhodnocení jednotlivých technologií 

z několika hledisek.  

 

Díky této práci jsem zlepšil své znalosti jak z hlediska návazností 

jednotlivých stavebních činností, tak i z hlediska práce s jednotlivými softwary, 

při tvorbě časového plánování výstavby. Dále jsem se seznámil s 

platnou legislativou a normami, podle kterých bylo nutné některé části 

vypracovávat. Také se nyní lépe se orientuji v projektové dokumentaci. 

Stanovené cíle mé bakalářské práce byly splněny. 
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