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Stavebně technologický projekt 

Bytový dům Port Karolína B v Praze 

Předmětem této diplomové práce je řešení stavebně technologického 

projektu bytového domu Port Karolína B v Praze. Autorka se zabývá posouzením 

předané dokumentace, na jejímž základě vytváří prostorovou, technologickou a 

časovou strukturu výstavby objektu. 

Cílem práce je především naplánování plynulé a časově optimální realizace 

díla bez zbytečných prodlev, navržení řešení zařízení staveniště pro čtyři 

technologické etapy a v neposlední řadě vytvoření technologických postupů prací 

vybraných procesů. 
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Construction technology project   

Block of flats Port Karolina B in Prague 

The diploma thesis purpose is the solution of a building-technological project 

of the Port Karolina B block of flats in Prague. The author deals with the submitted 

documentation assessment, on which bases creates the spatial, technological and 

time structure of construction.  

The aim of the dissertation is to plan fluent and time-optimal realization work 

without unnecessary delays, to propose the solution of the construction site 

equipment for four technological stages and, last but not least, to create 

technological work processes of selected processes. 
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Úvod 

Stavebně technologický projekt je nedílnou součástí přípravy stavby, jehož 

pomocí se vytváří ideální podmínky pro bezproblémovou realizaci stavebního díla. 

Slouží k minimalizaci výrobních nákladů a to především optimalizací doby trvání 

výstavby, nasazením ideálního počtu pracovníků a strojů a vytvořením předpisů pro 

provádění dílčích prací. 

Cílem diplomové práce je nejprve posouzení kompletnosti a správnosti 

předané projektové dokumentace a následně vytvoření stavebně technologického 

projektu pro výstavbu bytového domu Port Karolína B.  

První částí stavebně technologického projektu je řešení prostorové struktury, 

v níž bude vytvořeno technologické schéma objektu. Další částí je řešení 

technologické struktury, v níž bude proveden zejména technologický rozbor, rozbor 

dopravních procesů a plán rizik BOZP. Poslední částí je řešení časové struktury, která 

zahrnuje především vytvoření časoprostorového grafu, grafu nasazení pracovníků, 

strojů a potřeby materiálu. 

Další součástí projektu je návrh zařízení staveniště pro čtyři technologické 

etapy výstavby objektu včetně technické zprávy. 

Na závěr jsou detailně zpracovány dva technologické postupy prací, a to pro 

provedení vnitřních jednovrstvých sádrových omítek a zdění nosného zdiva 

Porotherm. 

Zpracování technologického projektu bytového domu Port Karolína B jsem si 

vybrala především proto, že je tento projekt zajímavý jak z hlediska architektury, tak 

i z hlediska využití lukrativního území v širším centru Prahy, které bylo původně 

využíváno pouze jako stavební dvůr a parkoviště vozidel. Mimo jiné se na výstavbě 

tohoto bytového domu podílím. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického 

projektu bytového domu Port Karolína B.  

Ze všeho nejdříve byla posouzena předaná projektová dokumentace, u které 

bylo nalezeno malé množství nedostatků, jež byly opraveny. 

Dále byla řešena prostorová, časová a technologická struktura, jejíž výstupem  

je technologické schéma objektu, rozborový list, technologický normál, seznam 

pracovních čet, časoprostorový graf, graf nasazení pracovníků, graf nasazení strojů, 

graf potřeby materiálu, časový harmonogram stavby a graf čerpání financí.  

V rámci časové struktury bylo navrženo zahájení stavby na 6. 3. 2017 a 

dokončení stavby 24. 1. 2019. Celková plánovaná doba výstavby je tedy 23 měsíců. 

V další části bylo navrženo zařízení staveniště pro čtyři technologické etapy. 

Konkrétně se jednalo o etapu zemních prací, etapu hrubé stavby, etapu vnitřních 

prací, zastřešení a fasády a etapu vnitřních prací a terénních úprav.  

Na závěr byly zpracovány dva technologické postupy, a to pro provedení 

vnitřních jednovrstvých sádrových omítek a zdění nosného zdiva Porotherm. 

Stanovený cíl diplomové práce byl splněn. 
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