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Anotace 

Diplomová práce se zabývá řešením Stavebně technologického projektu na 

objekt „Polyfunkční dům Na Ypsilonce“, který se nachází v Plzni. Projekt obsahuje 

posouzení předané projektové dokumentace, řešení prostorové, technologické, časové 

struktury, řešení zařízení staveniště na hlavní etapy výstavby a technologický postup 

na určenou stavební činnost. V seminární práci je věnována pozornost tématu stavební 

akustiky zahrnující vysvětlení důležitých pojmů a posouzení projektu. 

Klíčová slova 

Polyfunkční dům, stavebně technologický projekt, zařízení staveniště, 
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Anotation 

The diploma thesis deals with the solution of the Construction Technology 

Project on the object "Polyfunctional House Na Ypsilonce", which is located in Pilsen. 

The project includes an assessment of the submitted project documentation, a solution 

of the spatial, technological, time structure, solution of the site facilities at the main 

stages of construction and technological progress to the specified construction activity. 

In the seminar paper, attention was paid to the theme of building acoustics, including 

explanation of important concepts and project assessment. 
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ÚVOD 

 

Stavebně technologické projektování je nedílnou součástí celého procesu při 

vzniku nových budov. Tvoří pomyslný spojovací článek mezi projektovou 

dokumentací na papíře a samotnou realizací projektu. Kvalitně zpracovaný stavebně 

technologický projekt pomůže včas odhalit případné nedostatky v dokumentaci, 

plánovat a kontrolovat postup prací v závislosti na prostoru, čase a technologiích. 

Neméně důležitou součástí je dodržení bezpečnosti práce a kvality díla. Díky 

komplexnímu promyšlení a řádnému zpracování projektu můžeme minimalizovat 

dobu výstavby a maximalizovat zisk. 

Hlavním cílem práce je tedy zpracovat stavebně technologický projekt 

v zadaném rozsahu, který je podrobněji popsán dále. 

Seminární práce se věnuje tématu stavební akustiky. V dnešní době se objevuje 

mnoho stížností na hluk například od sousedů. Cílem je tedy upozornit na tuto 

problematiku, rozebrat důležité pojmy a na příkladech ukázat časté chyby v návrhu i 

při samotné realizaci. 
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STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 

 

Níže je podrobněji popsán postup řešení jednotlivých částí stavebně 

technologického projektu a seminární práce. 

0 Zadávací dokumentace 

Tato část obsahuje seznam projektové dokumentace, přiložené ukázkové 

výkresy a rozpočet. 

1 Posouzení předané projektové dokumentace 

V této části jsem se zaměřil na hodnocení celkového zpracování dokumentace 

a  ověřil správnost řešení v místech, kde se často vyskytují chyby.  

2 Řešení prostorové struktury 

Prostorová struktura se zabývá technologickými schématy, která určují postup 

prací u jednotlivých etap. Dále jsou rozepsány hlavní konstrukce podle etap a 

stanoveny hlavní součinitele pracovní fronty. Poslední částí je návrh zdvihacích 

prostředků dle podkladů výrobců. 

3 Řešení technologické struktury 

Technologická struktura obsahuje Rozborový list, který se skládá 

z jednotlivých činností a jejich pracností.  

Pro usnadnění další práce při řešení časové struktury byl následně vytvořen 

Technologický rozbor, ve kterém je více technologicky blízkých činností  a činností 

prováděných stejnými četami sloučeno v jednu a seznam činností je tak mnohem 

přehlednější. V rozboru jsou následně dle pracnosti a počtu nasazených pracovníků 

vypočítány dny trvání pro každou činnost. 

V rozboru dopravních procesů jsou zpracovány trasy pro zásobování stavby 

betonovou směsí, stavebním materiálem a trasa pro odvoz zeminy. 

Dále byl v systému CONTEC zpracován Kontrolní a zkušební plán, 

Enviromentální plán a Plán rizik BOZP. Plány obsahují hlavní stavební činnosti. 
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4 Řešení časové struktury 

Tato část projektu obsahuje harmonogram prací vytvořený v programu 

Microsoft Project 2016. Zobrazuje tak přehledně časový plán jednotlivých činností. 

Harmonogram je v souladu s Časoprostorovým grafem, který zobrazuje činnosti 

v časové i prostorové návaznosti a udává tak navíc ucelený přehled o nasazení čet, 

počtu pracovníků a hlavních mechanizmů.  

5 Řešení zařízení staveniště 

Zařízení staveniště obsahuje Technickou zprávu a výkresy zařízení staveniště 

pro hlavní etapy:  

 Zemní práce 

 Hrubá stavba 

 Vnitřní práce 

 Vnější práce 

6 Technologický postup prací 

Technologický postup byl zpracován pro montáž sádrokartonových podhledů. 

Obsahuje informace o materiálech, pracovních podmínkách, procesu montáže, kvality, 

bezpečnosti práce a vlivu na životní prostředí. V příloze je pracovní diagram, 

orientační výkaz množství a technické listy výrobce. 
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ZÁVĚR 

 

V rámci diplomové práce jsem zpracoval dle zadání stavebně technologický 

projekt na Polyfunkční dům Na Ypsilonce v Plzni. Úkolem bylo posoudit projektovou 

dokumentaci, zpracovat komplexně jednotlivé části s ohledem na prostorovou, 

technologickou a časovou strukturu, řešení zařízení staveniště a technologický postup. 

Při řešení jsem se snažil co nejvíce minimalizovat dobu výstavby, která dle projektu 

začíná 4. 3. 2019 a končí 5. 5. 2020, přibližně tedy 15 měsíců. 

Reálná výstavba projektu začala v září 2017 a ukončení výstavby je 

naplánováno na leden 2019, což odpovídá 17 měsícům.  Lze tedy konstatovat, že oproti 

reálné stavbě má řešení stavebně technologického projektu v diplomové práci 

dvouměsíční rezervu. 

Seminární práce měla za cíl poukázat na problematiku stavební akustiky, která 

je dnes často opomíjena jak při návrhu, tak při realizaci. Důvodem je, že se jedná o 

záležitost, která není na první pohled patrná. Bohužel velmi často se až později při 

užívání stavby ukáže  jako velký problém, který lze řešit v lepším případě nákladnými 

úpravami, v horším případě vůbec. 
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