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Anotace
Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně-technologického projektu pro bytový
dům Park Rokytka. Autor se zabývá technologickou a časovou návazností výstavby bytového
objektu. Cílem práce je zhodnocení předané dokumentace pro stavební povolení a následné
navržení časového a technologického řešení výstavby objektu, především navržení časového a
technologického postupu stavebních procesů. Práce se soustředí na navržení
minimalizováných časových prodlev při nasazení ideálního počtu pracovníků. Projekt
obsahuje také jednotlivé fáze zařízení staveniště.
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Annotation
The subject of the bachelor thesis is construction-technological project of the residential
building Park Rokytka. The author pursues the technological and time continuity of the
construction of the residential building. The objective of the thesis is evaluation of project
documentation for building permit and then to propose a time and technological solution of
the construction of the building, especially design of the time and technological progress of
the building processes. The thesis focuses on suggesting minimization of time delays when
employing an ideal number of workers. The project also includes the individual stages of the
construction site.
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Členění bakalářské práce – Stavebně technologický projekt
0. Zadávací dokumentace
• Seznam předané dokumentace (výkresy, texty, rozpočty)
1. Posouzení předané projektové dokumentace (pro stavební povolení) a její doplnění
• Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace
o formální – soulad se zákonnými předpisy
o chybná či nevhodná řešení z hlediska technického, technologického či ekonomického
o chybějící podklady
• Oprava projektové dokumentace (navržení změn chybných, nevhodných či chybějících řešení)
2. Řešení prostorové struktury
• Technologické schéma: rozdělení na objekty, úseky, záběry, technologické etapy, stanovení
směrů postupů výstavby etapových procesů, (technol. schéma – odpovídá prostorové ose
časoprostorového grafu)
• Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických etapách
• Návrh a posouzení zdvihacího prostředku
3. Řešení technologické struktury
• Část technologického rozborového listu podle výkazu výměr či rozpočtu s výpočtem pracnosti
pro 0. – 4. etapový proces
• Technologický normál (s výpočtem doby procesu dle norem času, popř. pracnosti převzaté
z technol. rozbor. listu), včetně rozhodujících mechanizmů, návrhu pracovních čet s určením
jejich velikosti, rozhodující materiály (pro dopravu) v úrovni dílčích stavebních procesů
4. Řešení časové struktury
• Časový plán - harmonogram ve struktuře dílčích stavebních procesů, podle zpracovaného
technologického normálu
• Operativní (podrobný) časoprostorový graf ve struktuře dílčích stavebních procesů
• Graf nasazení pracovníků
5. Řešení zařízení staveniště
• Dimenzování sociálního a provozního ZS.
• Min. 2 výkresy zařízení staveniště včetně technické zprávy v úrovni projektové dokumentace
pro stavební povolení (část ZOV) a dimenzování na určené etapy (např. výkopy, nosná
konstrukce, hrubé vnitřní práce a úpravy povrchů a závěr výstavby)
• situace širších vztahů s posouzením dopravních cest
6. Technologický postup prací (výrobní předpis) pro 1 určený proces
• Technologický postup na dohodnutý stavební proces/ včetně:
o stanovení stavební připravenosti
o popisu provádění
o plánu nasazení strojů (konkrétní data z půjčovny apod.)
o plán nasazení rozhodujících čet
o podrobný plán zásobování materiálem (konkrétně výpis veškerých materiálů podle
skutečnosti s porovnáním s kalkulacemi)
o podrobný rozpis potřebného nářadí a pomocných konstrukcí (detailně)
o plán kontrol kvality a měření s odkazem na ČSN či ISO s citací rozhodujících článků
o doklady či měření, které musí dodat či provést s předáním konkrétní konstrukce
o zimní opatření (pokud jsou nutná)
o rizika BOZP k procesu a opatření k jejich eliminaci
o environmentální aspekty k procesu a možnosti minimalizace jejich negativních vlivů
na ŽP
7. Průvodní technická zpráva s komentářem celého řešení v členění dle vyhl. č. 499/2006 Sb.
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Závěr:
Cílem diplomové práce bylo posouzení předané stavební dokumentace bytového domu a následné
zpracování stavebně technologického projektu.
Po vypracování technologické struktury projektu, která zahrnuje technologický rozborový list a
technologický rozbor bylo možné vytvořit časoprostorový graf a harmonogram se záměrem
optimalizace procesů tak, aby doba výstavby byla co nejkratší, avšak s ohledem na nasazení ideálního
počtu pracovníků a dodržení všech předepsaných technologických přestávek.
Dále byla vypracována zpráva zařízení staveniště a výkresy pro čtyři jednotlivé etapy výstavby. V
závěru práce se práce věnovala konkrétnímu technologickému postupu a to realizaci vrtaných pilot.
Práce je zakončena průvodní technickou zprávou.
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