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Anotace 

Stavebně technologický projekt - Bytový dům Marcipánka v Pardubicích 

Anotace 

Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu 

bytového domu Marcipánka v Pardubicích. Autor se zde zabývá posouzením 

úplnosti a správnosti předané projektové dokumentace, na jejím základě pak 

prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Cílem 

této diplomové práce je navrhnout výstavbu objektu v plynulé časové 

posloupnosti bez zbytečných časových prodlev a při optimálním nasazení 

pracovníků a strojů. Dále projekt řeší jednotlivé fáze zařízení staveniště a dva 

technologické postupy. 

 

Klíčová slova 

Prostorová struktura, technologická struktura, časová struktura, 

zařízení staveniště, technologický postup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annotation 

Construction technology project - Block of flats Marcipánka in Pardubice 

Annotation 

The content of this diploma thesis is the solution to construction 

technology project of the block of flats Marcipánka in Pardubice. The author 

deals with the assessment of completeness and correctness of submitted 

project documentation, on its basis, then spatial, technological and temporal 

structure of the building’s construction. The goal of this thesis is to design 

the construction of the building in continuous time sequence without 

unnecessary delays and with optimal deployment of personnel and equipment. 

The project further addresses individual phases of equipping the construction 

site and two technological processes. 

 

Keywords 

Spatial structure, technological structure, temporal structure, equipping 

the construction site, technological process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvod 

Cílem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického 

projektu pro bytový dům Marcipánka v Pardubicích. Projekt bude zpracován 

na základě předané projektové dokumentace ve stupni DPS.  

Bytový dům Marcipánka se skládá ze dvou objektů – Objekt A 

a Objekt B. Tyto objekty jsou mezi sebou odděleny dilatací. Bytový dům má 

pět nadzemních podlaží, celkově je navrženo 53 bytových jednotek. Řešený 

stavební objekt se nachází ve vnitrobloku, téměř v samotném centru města 

Pardubice. Díky této novostavbě, se zpustlý vnitroblok, kde původně stály 

opuštěné dílny, přemění na poloveřejný městský prostor. 

Obsahem diplomové práce bude posouzení předané zadávací 

dokumentace a následně řešení prostorové, technologické a časové struktury 

s cílem navrhnout výstavbu bytového domu tak, aby realizace probíhala bez 

zbytečných časových prodlev v plynulé časové posloupnosti a při optimálním 

nasazení pracovníků a strojů.  

Dále v práci budou navrženy čtyři varianty zařízení staveniště 

pro jednotlivé fáze výstavby. Pro etapu hrubé stavby a zastřešení budou 

vypracovány Situace DIO a Situace BOZP. 

Závěrem budou zpracovány technologické postupy prací na dva 

vybrané procesy. Konkrétně se bude jednat o provádění hrubých podlah 

a montáž plastových oken. 

Stavebně technologický projekt najde své uplatnění při přípravě 

stavební výroby. Zpracovává se, aby bylo dosaženo minimálních výrobních 

nákladů a realizace probíhala v optimálním časovém úseku. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zpracovat stavebně technologický 

projekt pro bytový dům Marcipánka v Pardubicích na základě předané 

projektové dokumentace ve stupni DPS. 

Při posuzování této zadávací projektové dokumentace byly zjištěny 

mírné nedostatky. Jednalo se o chyby v obsahu PD, dále o chybná zakreslení 

ve výkresech či neodpovídající popis v Technických zprávách. U nalezených 

chybných řešení byl vždy navržen způsob opravy. 

V řešení prostorové struktury bylo vytvořeno Technologické schéma, 

rozdělení do pracovních záběrů, stanovení hlavních součinitelů pracovní 

fronty, návrh a posouzení zdvihacích prostředků. 

Při řešení technologické struktury byl sestaven Rozborový list, 

Technologický normál, seznam pracovních čet, rozbor dopravních procesů. 

Dále technologická struktura obsahuje Kontrolní a zkušební plán, 

Environmentální plán a Plán rizik BOZP. Plány byly zpracovány na výstavbu 

celého stavebního objektu. 

Na základě Technologického normálu bylo vypracováno řešení časové 

struktury. Jako časová jednotka byl zvolen jeden den, v kterém se pracuje 

v jedné osmihodinové směně. Pracovními dny byly zvoleny všechny dny 

v týdnu. Výjimkou je pouze den 24. 12. 2019, který je uvažován jako 

nepracovní. V řešení časové struktury je obsažen Časoprostorový graf, Graf 

nasazení pracovníků, Graf nasazení strojů, Graf spotřeby materiálu, Graf 

čerpání financí a Časový harmonogram stavby. Snahou při řešení bylo, aby 

realizace stavby probíhala v plynulé časové posloupnosti bez zbytečných 

časových prodlev a při optimálním nasazení pracovníků a strojů. Celková doba 

výstavby bytového domu byla navržena na 16 měsíců, se zahájením stavby 

11. 2. 2019 a jejím dokončením 11. 6. 2020. Datum kolaudace je stanoven 

na 12. 6. 2020. 

V rámci řešení zařízení staveniště bylo provedeno dimenzování 

sociálního a provozního ZS. Při dimenzování byl řešen především počet 

stavebních buněk na staveništi a bylo také navrženo autočerpadlo 

pro provádění ŽB monolitických konstrukcí. Dále v této části byla vytvořena 

Technická zpráva k zařízení staveniště. Na Technickou zprávu k zařízení 



staveniště navazují výkresy ZS ve čtyřech etapách výstavby. Jedná se o etapu 

zemních prací, hrubé stavby a zastřešení, vnitřních prací a fasády a etapu 

čistých terénních úprav. Na etapu hrubé stavby a zastřešení byly dále 

vypracovány Situace DIO a Situace BOZP. 

Závěrem byly zpracovány dva technologické postupy prací, a to 

pro provádění hrubých podlah a montáž plastových oken. 

Všechny stanovené cíle diplomové práce byly splněny. 
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Seznam použitých zkratek 

ASŘ  Architektonicko stavební řešení 

BD  Bytový dům 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

DIO  Dopravně inženýrské opatření 

DPS  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

DSP  Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

HI  Hydroizolace 

HSV  Hlavní stavební výroba 

CHUC  Chráněná úniková cesta 

IS  Inženýrské sítě 

KZS  Kontaktní zateplovací systém 

LPS  Sytém ochrany před bleskem (z anglického Lightning Protection 

System)  

MaR  Měření a regulace 

NCHLAP Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 

NN  Nízké napětí 

NP  Nadzemní podlaží 

NV  Nařízení vlády 

OOPP  Osobní ochranné pracovní prostředky 

OSS  Objektová směšovací stanice 

PD  Projektová dokumentace  

PE  Polyethylen 

PHP  Přenosný hasicí přístroj 

PSV  Pomocná (přidružená) stavební výroba 

SDK  Sádrokarton 

SEK  Slaboproudé elektrické kabely 

SOZ  Samočinné odvětrací zařízení 

STP  Stavebně technologický projekt 

TI  Tepelná izolace  

TKO  Tuhý komunální odpad 

TPA  Tepelný prvek ALMMA 

TZ  Technická zpráva 



TZB  Technické zařízení budov 

VO  Venkovní osvětlení 

VPC omítka Vápenocementová omítka   

VZT  Vzduchotechnika 

ZP   Zpevněné plochy 

ZS  Zařízení staveniště 

ZTI  Zdravotně technické instalace 

ŽB  Železobeton 

ŽP   Životní prostředí 
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