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Úvod 

Stavebně technologický projekt je zpracováván v rámci přípravy stavby 

a slouží především k optimalizaci nákladů vynaložených na realizaci stavby 

jejím dodavatelem. Minimalizaci nákladů je docíleno zejména zkrácením doby 

výstavby, nasazením ideálního počtu pracovníků, strojů a dalších prostředků 

a vytvořením fungujícího zázemí za využití přiměřených financí. 

Zpracování tohoto tématu jako diplomové práce jsem si vybral zejména 

proto, že jsem se na stavbě podílel od jejího začátku až do předání a měl jsem 

tak možnost si ověřit, že bez kvalitně zpracovaného stavebně technologického 

projektu se stavba neobejde. 

První částí diplomové práce je posouzení úplnosti a správnosti předané 

projektové dokumentace a oprava případných vad. Dalšími úkoly je vytvoření 

prostorové struktury, zejména pak technologického schématu a návrhu a 

posouzení zdvihacího prostředku. Následuje technologická struktura, jejíž 

hlavními částmi jsou rozborový list a technologický normál. Na technologickou 

strukturu poté navazuje řešení časové struktury, kde jsou hlavními výstupy 

časoprostorový graf doplněný o graf nasazení pracovníků, strojů a graf potřeby 

materiálů a také časový harmonogram výstavby. 

Součástí stavebně technologického projektu je také návrh zařízení 

staveniště, který se skládá ze situací zařízení staveniště pro různé etapy a 

podrobné technické zprávy. 

Poslední částí práce je vytvoření dvou technologických postupů na 

vybrané činnosti. Konkrétně se jedná o zdění příček z keramických bloků a 

provedení keramických obkladů a dlažeb. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření stavebně technologického 

projektu pro realizaci bytového domu MEDIUMPARK v Hradci Králové. 

V úvodu práce byla posouzena předaná projektové dokumentace, která 

byla předána kompletní, ovšem s menším množstvím vad. Pro tyto vady byly 

následně navrženy opravy. 

V dalších částech práce byla řešena prostorová, technologická a 

časová struktura. V rámci prostorové struktury bylo vytvořeno především 

technologické schéma objektu, dále pak soupis hlavních konstrukcí nebo 

návrh posouzení zdvihacího prostředku. Jako hlavní výstupy technologické 

struktury byly provedeny rozborový list, technologický normál, rozbor 

dopravních procesů a plán rizik BOZP. Na základě technologické struktury 

bylo vytvořeno řešení časové struktury, kde bylo hlavním výstupem provedení 

časoprostorového grafu a časového harmonogramu. Na základě těchto 

výstupů byl určen začátek výstavby na 5. 2. 2018 a konec výstavby na 25. 4. 

2019. 

V další části práce bylo navrženo zařízení staveniště pro etapu zemních 

prací, hrubé stavby, úprav povrchů, fasádních úprav a zastřešení a nakonec 

dokončovacích prací a úprav terénu. 

Závěrem práce bylo vytvoření dvou technologických postupů a to 

konkrétně pro zdění příček z keramických bloků Porotherm a provedení 

keramických obkladů a dlažeb. 
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