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ANOTACE
Stavebně technologický projekt – Sportovní centrum Na Chobotě
Obsahem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt
Sportovního centra V Praze Na Chobotě. Autor se zabývá především řešením
prostorové, technologické a časové struktury výstavby objektu, a dále návrhem
zařízení staveniště pro jednotlivé fáze výstavby.
Cílem je navržení časového a technologického postupu jednotlivých
stavebních procesů s optimálním nasazením pracovníků a minimalizací časových
prodlev.
Klíčová slova:
Prostorová struktura, technologická struktura, časová struktura, zařízení
staveniště, technologický postup

ANNOTATION
Construction technological project – Sports centre Na Chobotě
The content of this bachelor thesis is a construction technology project of the
Sports Center Na Chobotě in Prague. The author deals mainly with the solution of the
spatial, technological and time structure of the building construction, as well as with
the design of the construction site equipment for the individual phases of construction.
The aim is to propose a time and technological procedure of individual building
processes with optimum deployment of workers and minimization of time delays.

Key words:
Spatial structure, technological structure, time structure, site equipment,
technological process

ŮVOD
Ve své bakalářské práci se budu věnovat stavebně technologickému projektu
Sportovního centra Na Chobotě.
V této práci se zaměřím především na stavební objekty SO1 – SO3,kde se budu
zabývat posouzením předané projektové dokumentace, řešením prostorové ,
technologické a časové struktury ,návrhem zařízení staveniště a technologickými
postupy určených prací.
Hlavním cílem je vytvoření plynulého technologického projektu s optimálním
nasazením pracovníků a minimalizací prodlev výstavby.
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ZÁVĚR
V bakalářské práci jsem se zabýval stavební objekty SO1 – SO3 Sportovního
centra Na Chobotě, kde jsem posuzoval předanou projektovou dokumentaci, řešil
prostorové, technologické a časové struktury, návrhy zařízení staveniště a
technologické postupy určených prací.
Hlavní cíle mé bakalářské práce byly splněny,

