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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Bytový dům – Kralupy nad Vltavou 

Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu 
bytového domu v Kralupech nad Vltavou. Autor se zabývá prostorovou, 
technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především 
navržení časového a technologického postupu stavebních procesů, minimalizování 
časových prodlev při nasazení ideálního počtu pracovníků. Dále projekt řeší 
jednotlivé fáze zařízení staveniště. 
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Annotation 

Construction technology project – Bytový dům – Kralupy nad Vltavou 

The purpose of the thesis is a construction technology project solution for the 
Kralupy nad Vltavou administrative building. The author deals with the space, 
technology and time problems concerning the bulding construction. The aim of the 
thesis is to design suitable time and technology of construction processes and to 
minimalize time lags by using appropriate number of workers. Im addition author 
suggests diferent phases of construction sites. 

 

Key words: 
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Úvod 

V této bakalářské práci se budu zabývat zpracováním stavebně 

technologického projektu pro bytový dům v Kralupech nad Vltavou.  

Obsahem této bakalářské práce bude posouzení předané projektové 

dokumentace, řešení prostorové, technologické a časové struktury objektu, řešení 

zařízení staveniště a zhotovení technologických postupů. 

Hlavním cílem bude provedení návrhu časového a technologického postupu 

stavebních procesů při dodržení plynulosti výstavby a nasazení ideálního počtu 

pracovníků. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit stavebně technologický projekt 

zadaného bytového domu. 

Na základě předané projektové dokumentace jsem zpracovala řešení 

prostorové, technologické a časové struktury výstavby. Vyhotovila jsem rozborový 

list, technologický normál, časoprostorový graf s grafem nasazení pracovníků a 

strojů a harmonogram. Také jsem vypracovala technologické postupy pro dva 

vybrané stavební procesy. 

Pro zadaný projekt navrhuji délku výstavby přibližně na 17 měsíců. S datem 

zahájen 1.2.2018, datem ukončení 20.6.2019 a datem kolaudace na 21.6.2019. 

Cíl bakalářské práce byl splněn. 
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