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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Dostavba a rekonstrukce areálu U Starého 

mlýna 

 Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technologického 

projektu Dostavba a rekonstrukce areálu U Starého mlýna. Autor se zabývá 

posouzením úplnosti a správnosti projektové dokumentace, dle které dále řeší 

technologické schéma, technologickou a časovou strukturu. Autor se dále se zabývá 

návrhem zařízení staveniště, technologickým postupem prováděním dlažby a 

technologickým postupem montáže oken. Cílem této bakalářské práce je zpracovat 

plán výstavby tak, aby byl co nejvhodnější vzhledem k prostorovým a časovým 

možnostem při optimálním nasazení pracovníků a strojů. 
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Annotation 

Construction technological project – Completion and reconstruction of area U 

Starého mlýna 

 The subject of the bachelor thesis is elaborating of construction 

technological project Completion and reconstruction of area U Starého mlýna. The 

autor deals with assessment of project documentation, based on the project 

documentation solves technological diagram, technological and time structure. Further 

he solves design of site facilities, technological process of implementation of 

pavementant technological process of montage of windows. The aim of this bachelor 

thesis is to design a plan of construction so that the most effective was in accordance 

with spatial and time possibilities with optimal deployment of workers and machines. 
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Construction technology project, analysis sheet, schedule, site facilities, technological 

diagram   
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Úvod 

Cílem této bakalářské práce je vypracovat stavebně technologický projekt 

Rekonstrukce a dostavba areálu U Starého mlýna. Jedná se o novostavbu, která 

vznikne na místě současného skladu nábytku a přízemního obchodního domu. Tato 

bakalářská práce se zabývá výstavbou stavebních objektů 101, 102 a 103. 

 Hlavním podkladem pro zpracování bakalářské práce je předaná projektová 

dokumentace, která se nejprve posoudí z hlediska správnosti a úplnosti dle platné 

legislativy. Následně po posouzení projektové dokumentace bude vypracováno 

technologické schéma a technologická struktura, a poté časová struktura s ohledem na 

optimální nasazení pracovních čet. Po zpracování časové struktury je vyhotoven návrh 

zařízení staveniště, který bude řešen pro dvě etapy výstavby. Na závěr jsou zpracovány 

dva technologické postupy, přičemž jeden z nich se zabývá prováděním dlažby a druhý 

montáží oken. 

 

 

 

  



 

 

 
 

Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat stavebně technologický projekt na 

základě předané dokumentace. Nejprve jsem studoval předanou dokumentaci a 

následně jsem ji porovnal s požadavky uvedené ve vyhlášce. V dokumentaci jsem 

nenašel žádné závažnější vady ani nedostatky a vzhledem k tomu, že nikdo není 

bezchybný, tak bych tuto dokumentaci označil jako velmi zdařilou. 

Následně jsem vyhotovil technologické schéma, kde jsem stanovil směry 

postupu výstavby. 

Poté jsem vypracoval technologický rozborový list, technologický normál a 

seznam pracovních čet. Na základě výše zpracovaných dat, jsem vyhotovil 

časoprostorový graf s cílem zajistit plynulost jednotlivých prací a optimální nasazení 

pracovníků a strojů. Na základě časoprostorového grafu jsem vytvořil harmonogram a 

grafy znázorňující nasazení pracovníků, strojů a vybraných materiálů.  

Po splnění předešlých kroků jsem navrhl dvě zařízení staveniště pro různé 

etapové procesy. První návrh zařízení staveniště byl zpracován pro zemní práce, a to 

pro všechny objekty, druhý návrh byl zpracován pro provádění podlah, kompletace 

povrchů a technologie (pro SO 101) a hrubá vrchní stavba (pro SO 102 a 103). 

V závěru své bakalářské práce vyhotovil dva technologické postupy, jeden pro 

provádění dlažby a druhý pro montáž oken. 

Všechny stanovené cíle mé bakalářské práce byly splněny. 

 


