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Anotace
Stavebně technologický projekt – Domov pro seniory Lidická Strakonice
Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením Domova pro
seniory v ulici Lidická ve Strakonicích. Autor posuzuje úplnost a správnost předané
projektové dokumentace a zabývá se prostorovou, technologickou a časovou
strukturou stavby. Dále řeší návrh zařízení staveniště pro 4 fáze výstavby a navrhuje
2 technologické předpisy pro vybrané pracovní procesy.
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Abstract
Construction technology project – Retirement home Lidická Strakonice
This bachelor thesis deals with construction a technology system for the
retirement home in Lidická street in Strakonice. The author assesses the
completeness and correctness of the submitted project documentation and deals
with the spatial, technological and time structure of the building. It also deals with
the design of the construction site for four phases of construction and proposes two
technological regulations for selected work processes.
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Úvod
Hlavní náplní této bakalářské práce je vypracování stavebně technologického
projektu Domova důchodců v ulici Lidická ve Strakonicích.
Na základě projektové dokumentace, která je nejdříve posouzena z hlediska
správnosti a úplnosti, je vytvořeno řešení prostorové, technologické a časové
struktury.
Další část bakalářské práce se zabývá návrhem zařízení staveniště pro čtyři fáze
výstavby. Podkladem pro tuto část je graf nasazení pracovníků.
Součástí práce je i zpracování technologického předpisu pro sádrokartonový
podhled a pro provedení vrstev hrubé podlahy.
Cílem je navržení nejvhodnějšího procesu výstavby v souvislé časové
posloupnosti při nasazení optimálního počtu pracovníků a strojů.
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Závěr
Výsledkem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt Domova
důchodců v ulici Lidická ve Strakonicích.
Provedl jsem posouzení úplnosti a správnosti předané projektové dokumentace.
U zjištěných nedostatků jsem navrhl změnu řešení. Na základě předané projektové
dokumentace jsem vytvořil prostorovou strukturu, kde jsem určil směry postupů
jednotlivých etapových procesů. Dále jsem v technologické struktuře zhotovil
rozborový list a technologický normál, které mi byly podkladem pro tvorbu
harmonogramu, časoprostorového grafu a grafy nasazení pracovníků, strojů a
materiálu. Pro čtyři fáze výstavby jsem navrhl zařízení staveniště, kde jsem řešil
umístění stavebních buněk, skladů a jednotlivých strojů, potřebných pro danou fázi.
Nakonec jsem pro dva vybrané procesy vytvořil technologický předpis. Jednalo se o
technologický předpis pro sádrokartonový podhled a pro provedení vrstev hrubé
podlahy.
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