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Anotace 

Bytový objekt s rozšířenými požadavky na výtahové prostory 

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který 

řeší výstavbu bytového objektu s rozšířenými požadavky na výtahové prostory. 

Objekt se skládá ze dvou společných podlaží (1.PP a 1.NP) a následně dvou věží 

o dalších šesti patrech v každé. Projekt obsahuje řešení prostorové, technologické 

a časové struktury. Využívá proudové metody výstavby díky postupu výstavby 

z větší věže na menší a obsahuje návrh zařízení staveniště pro různé stupně 

rozestavěnosti. Podrobně popisuje problematiku výtahových prostor a současného 

stavu na trhu s výtahy.  

Klíčová slova 

stavebně-technologický projekt, harmonogram, časoprostorový graf, zařízení 

staveniště, prefabrikovaný strop, sádrové omítky, kontaktní zateplovací systém, 

sádrokartonové podhledy, výtahové prostory   



12 

 

Abstract 

Housing property with extended requirements on elevator’s space 

This thesis deals with construction-technology planning project concerning 

construction of housing property with extended requirements on elevator’s space. 

The property consists of two united floors (1PP and 1NP) and two towers of 

additional six floors in both. Project provides spatial structure, technological 

structure and time structure solution. It uses fluxional construction method due to 

proceeding of construction from bigger tower to smaller one and it includes plans of 

construction site for different stages of construction process. It also describes in 

detail issue of elevator’s space and actual situation on elevator’s market in Czech 

Republic. 

Key words 

construction-technology project, time schedule, space-time graph, plans of 

construction site, precast ceiling, plaster stucco, external thermal insulation system, 

plasterboard additional ceiling, elevator’s space 
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Úvod 
 Při plánování nové stavby je důležité nezanedbat přípravu projektu. Případné 

nevhodné technické řešení, či návrhy mohou při realizaci stavby způsobit obrovské 

neplánované finanční náklady, či časové prodloužení výstavby. Pokud se tato 

nevhodná řešení odhalí až při vlastní realizaci stavby, vznikají pak investorovi, či 

zhotoviteli velké škody. 

 Z toho důvodu je velice důležité nepodcenit stavební přípravu, která může 

včas tyto chybné návrhy a řešení odhalit. Náprava chybného řešení, které se odhalí 

ještě před zahájením realizace, bývá většinou daleko méně nákladná než případné 

opravy až při realizaci. 

 Cílem této diplomové práce, je vypracování stavebně-technologického 

projektu pro bytový objekt s rozšířenými požadavky na výtahové prostory. Práce 

využívá proudové metody výstavby pro dvě různě velké věže objektu. 
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1. Rozsah diplomové práce 

Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt vybraného bytového 

objektu, který má následující části, viz seznam níže. STP je rozšířen o řešení 

výtahových prostor s ohledem na možné technické řešení tohoto prostoru. 
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2.3. Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty 

2.3.1. SO 01 Bytový objekt 
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2.4.3. Požadovaná nosnost 

3. ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ STRUKTURY 

3.1. Technologický rozborový list 

3.2. Technologický rozbor (normál) 

3.3. Rozbor dopravních procesů 

3.3.1. Doprava vytěžené zeminy na skládku 

3.3.2. Doprava čerstvého betonu 

3.3.3. Doprava zdiva 

3.3.4. Doprava výztuže 

3.4. Kontrolní a zkušební plán 

3.5. Environmentální plán 

3.6. Plán rizik BOZP 

4. ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY 

4.1. Časový plán – harmonogram 

4.2. Operativní časoprostorový graf + ostatní grafy 

4.3. Graf čerpání financí 

4.4. Časoprostorový graf (proudová metoda) 

5. Řešení zařízení staveniště 

5.1. Dimenzování sociálního a provozního ZS 

5.1.1. Dimenzování sociálního ZS 

5.1.2. Dimenzování provozního ZS 

5.2. Výkresy ZS 

5.3. Technická zpráva 

5.3.1. Významné sítě technické infrastruktury 

5.3.2. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, apod. 

5.3.3. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

5.3.4. Řešení zařízení staveniště 

5.3.5. Provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
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6. Technologické postupy prací 

6.1. Kontaktní zateplovací systém 

6.2. Sádrokartonové předstěny 

6.3. Vnitřní omítky 

6.4. Zdění 
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Závěr 
 Výstupem této práce je vypracovaný stavebně-technologický projekt, který 

řeší prostorovou, technologickou a časovou strukturu. Určuje sled jednotlivých 

stavebních procesů a vazby mezi nimi. Stanovuje počet pracovníků pohybujících se 

na stavbě v průběhu realizace. Z grafů je dále patrný průběh čerpání financí v čase 

a nasazení strojní mechanizace. Je navrženo provozní a sociální zařízení staveniště, 

které zohledňuje počet pracovníků, potřebné technické zázemí, a pohyb stavební 

mechanizace po staveništi. Doba výstavby činí necelých 18 měsíců. Byly zpracovány 

čtyři etapy zařízení staveniště s ohledem na hlavní technologické etapy stavby 

(přípravné a zemní práce, hrubá vrchní stavba, hrubé vnitřní práce, fasáda a terénní 

úpravy). Na závěr bylo zpracováno výtahové řešení pro daný objekt s přiblížením 

současného stavu na trhu s výtahy v České republice. 
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