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ANOTACE 

Stavebně technologický projekt – Bytový dům Zátiší nad Rokytkou – 

objekt A, B 

 

Anotace: 

Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického 

projektu Bytového domu Zátiší nad Rokytkou – objekt A, B. Autor se zabývá 

prostorovou, technologickou i 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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Prostorová struktura, technologická struktura, časová struktura, 

zařízení staveniště. 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

Construction technology design – Residential building Zátiší nad 

Rokytkou – building A, B 

 

Annotation: 

The purpose of the thesis is a construction technology project solution 

for the Residential building Zátiší nad Rokytkou – building A, B. The author 

deals with the space, technology and time problems concerning the building 

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. In addition author suggests different phases of 

construction sites. 

 

Key words: 
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ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je zpracování stavebně technologického 

projektu pro Bytový dům Zátiší nad Rokytkou – objekt A, B. Tento projekt se 

nyní realizuje v Praze, v blízkosti ulice Kolbenova.  

Obsahem této bakalářské práce bude posouzení předané projektové 

dokumentace, řešení prostorové, technologické a časové struktury projektu, 

řešení zařízení staveniště a zpracování 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 

Ve své bakalářské práci jsem se nejdříve věnoval posouzení předané 

projektové dokumentace. Poté jsem zpracoval řešení prostorové, 

technologické časové struktury. V rámci prostorové struktury jsem navrhl etapy 

výstavby pro jednotlivé technologické etapy, ke kterým jsem pak přiřadil 

odpovídající stavební procesy, které jsem s nasazením ideálního počtu 

pracovníků zařadil do časové posloupnosti s ohledem na dodržení návaznosti 

a technologických postupů stavebních procesů. Tento návrh jsem vypracoval 

v podobě harmonogramu a časoprostorového grafu. Dále jsem navrhl zařízení 

staveniště pro dvě vybrané etapy stavby a dopravní řešení jedné etapy. 

Vypracoval jsem také technologické postupy prací pro dva vybrané stavební 

procesy. 

Pro zadaný projekt tedy navrhuji délku provádění přibližně 3 roky s 

datem zahájení 25.2. 2019 a datem dokončení 9.2. 2022. Finální předání dne 

24.2. 2022 

Cíle mé bakalářské práce byly splněny. 

 

 



 

 
 

POUŽITÁ LITERATURA 
 

[1] Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., Technické podklady. 
www.wienerberger.cz [online]. [cit. 2019-05-24]. 
Dostupné z: http://wienerberger.cz/sluzby/ke-stazeni 

 
 

[2] Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o., Technická data. 
www.liebherr.com [online]. [cit. 2019-05-24]. 
Dostupné z: https://www.liebherr.com/en/cze/products/construction-
machines/tower-cranes/top-slewing-cranes/flat-top-ec-b/ec-b-
series/ec-b-series.html 

 

[3] Google Inc., Mapy Google. 
www.maps.google.com [online]. [cit. 2019-05-24]. 
Dostupné z: http://www.maps.google.com 

 

[4] Zákonyprolidi.cz. 
www.zakonyprolidi.cz/ [online]. [cit. 2019-05-24]. 
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/ 

 

[5] Prof. Ing. Jarský Čeněk, DrSc. Multimediální učebnice Příprava a 
realizace objektů a staveb. 
technologie.fsv.cvut.cz [online]. [cit. 2019-05-24]. 
Dostupné z: http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-
pripravademo/ 

 

[6] České vysoké učení technické v Praze. Orientační časové ukazatele 
prací a dodávek v hod. / 1 prac. (stroj). 
www.web.cvut.cz. [online]. [cit. 2019-05-24].]. 
Dostupné z: 
http://web.cvut.cz/fa/u524/rea/podklady/ukazatele/podklady.html 

 

[7] ProfiTech CZ, s.r.o.. Bádie na beton, koše na beton. 
www.badie-na-beton.cz. [online]. © 2004 – 2016 [cit. 2016-04-20]. 
Dostupné z: http://www.badie-na-beton.cz/ 

 
 
 



 

 
 

 

[8] Dennert, Prefabrikovaná schodiště  
Dennert.cz [online]. [cit. 2019-05-24]. 
Dostupné z: https://www.dennert.cz 

 

[9] Technologický postup anhydritové podlahy ANHYLEVEL  
www.cemex.cz [online]. [cit. 2019-05-24]. Dostupné z: 
https://www.cemex.cz/anhydrid-anhydritovy-poter 

 

[10] CONT s.r.o.. Buňky stavební, obytné. 
www.contpro.eu. [online]. © 2016 [cit. 2019-05-24]. 
Dostupné z: http://www.contpro.eu/ 

 

[11] JARSKÝ, Čeněk. Příprava a realizace staveb. Brno: CERM, 2003. 
Technologie staveb. ISBN 80-720-4282-3. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


