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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Bytové domy Podzámčí v Hradci Králové 

 Obsahem této diplomové práce je řešení stavebně technologického 

projektu bytových domů Podzámčí v Hradci Králové. Autorka se zde zabývá 

posouzením předané projektové dokumentace, řešením prostorové, 

technologické a časové struktury. Práce má za cíl navrhnout postup 

stavebních procesů bez časových prodlev a při optimálním nasazení 

pracovníků a strojů. Autorka také navrhuje vhodné řešení zařízení staveniště. 

Součástí stavebně technologického projektu jsou dva vybrané technologické 

postupy prací. 

Klíčová slova 

 Prostorová struktura, technologická struktura, časová struktura, 

zařízení staveniště  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annotation 

Construction technology project – Apartment buildings Podzámčí in Hradec 

Králové 

 The content of this diploma thesis is the solution to construction 

technology project of the apartment buildings Podzámčí in Hradec Králové. 

The author deals with the assessment of submitted project documentation, 

with the spatial, technological and temporal structure. The aim of this thesis is 

to suggest process of the construction operations in continuous time sequence 

without delays and with optimal deployment of personnel and equipment. The 

author also suggests a suitable solution of equipping the construction site. The 

part of this contruction technology project are two chosen technological 

processes.    

Keywords 

  Spatial structure, technological structure, temporal structure, equipping 

the construction site   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvod 

 Tato diplomová práce se bude věnovat zpracování stavebně 

technologického projektu pro bytové domy Podzámčí v Hradci Králové.   

Stavebně technologický projekt je důležitou součástí přípravy stavby. 

Zpracovává se za účelem návrhu časového období výstavby, při nasazení 

optimálního počtu pracovníků a strojů, bez zbytečných časových prodlev. 

Tento stavebně technologický projekt se bude zabývat bytovými domy v nově 

vznikající zástavbě Podzámčí v Hradci Králové. 

 Nejprve bude nutné posoudit úplnost a správnost předané projektové 

dokumentace. Dále bude řešena prostorová, technologická a časová 

struktura. Součástí prostorové struktury bude technologické schéma objektu a 

návrh zdvihacích prostředků. V technologické struktuře budou řešeny 

jednotlivé stavební procesy. Hlavními výstupy řešení časové struktury budou: 

časoprostorový graf, časový harmonogram stavby graf nasazení pracovníků, 

strojů a spotřeby materiálu. Nedílnou součástí stavebně technologického 

projektu bude návrh zařízení staveniště pro čtyři etapy výstavby bytových 

domů. Na závěr budou zpracovány také dva vybrané technologické postupy 

prací. 
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Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického 

projektu pro bytové domy Podzámčí v Hradci Králové. 

 Na začátku byla posouzena úplnost a správnost předané projektové 

dokumentace. Předaná projektová dokumentace nebyla zcela kompletní a 

v některých jejích částech se vyskytly menší nepřesnosti, které však nijak 

nebrání realizaci díla. U nalezených chyb bylo navrženo vhodné řešení. 

 Na základě této dokumentace bylo následně zpracováno řešení 

prostorové, technologické struktury a byl navržen časový plán výstavby. Doba 

realizace výstavby byla stanovena od 20. 5. 2019 do 10. 11. 2020. Časové 

řešení jednotlivých procesů je znázorněné v časoprostorovém grafu a 

časovém harmonogramu výstavby. 

 Důležitým bodem přípravy stavby je také návrh zařízení staveniště, 

které bylo řešeno v další části práce. Cílem návrhu zařízení staveniště bylo 

najít jeho nejvhodnější řešení, a to pro celkem čtyři etapy výstavby.  

 Na závěr byly zpracovány dva technologické postupy prací na vybrané 

stavební procesy. A to pro provedení SDK podhledu a pro provedení 

nášlapných vrstev podlah, keramické dlažby a vinylové plovoucí podlahy.  

 Stanovené cíle diplomové práce byly splněny.  
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