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Anotace 
 
Stavebně technologický projekt – Bytový dům, Terasy Mlýnská 
 

Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu novostavby 

bytového domu Terasy Mlýnská ve Strakonicích. Autor se zde zabývá posouzením úplnosti a 

správnosti předané projektové dokumentace. Na základě toho zpracovává prostorovou, 

technologickou a časovou strukturu výstavby objektu. Cílem této bakalářské práce je navržení 

optimálního řešení výstavby v ideální časové posloupnosti, bez zbytečných časových prodlev 

a ideálního nasazení počtu pracovníků a strojů. Součástí práce je návrh zařízení staveniště pro 

čtyři fáze výstavby a 2 technologické postupy na daný proces.  
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zařízení staveniště.    



 
 

Annotation 

Construction Technology Project - Residential Building, Mlýnská Terraces 
 
 The content of this bachelor thesis is the solution of the construction technology 
project of the new residential building called Mlýnská Terraces in the town of Strakonice. The 
author deals with the assessment of completeness and correctness of the submitted project 
documentation. Based on this, he processes the spatial, technological and time structure of 
the building. The aim of this bachelor thesis is to design an optimal construction solution in 
an ideal time sequence and without any unnecessary time delays and ideal deployment of 
the number of workers and machines. Part of the thesis is the design of construction site 
equipment for four stages of construction and two     technological procedures for the given 
process. 
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 Construction technology project, time planning, work technological progress, 
equipment of the construction site.
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Úvod 

V této bakalářské práci se budu zabývat řešením stavebně technologického projektu 

novostavby bytového domu Terasy Mlýnská ve Strakonicích. 

 Hlavním podkladem je předaná část projektová dokumentace, kterou jsem posoudil a 

navrhl alternativní řešení u nedostatků. Na základě této dokumentace jsem zpracoval 

prostorovou, technologickou a časovou strukturu výstavby objektu. V práci je obsažen 

technologický rozbor, normál, časoprostorový graf a harmonogram.  Další částí stavebně 

technologického projektu je návrh zařízení staveniště pro čtyři fáze výstavby a technologická 

zpráva.  Jako další část této práce je zpracován technologický postup na provedení 

kontaktního zateplovacího systému a na zdění vnitřních příček. 

 Cílem této bakalářské práce je navržení optimálního řešení výstavby v ideální časové 

posloupnosti, bez zbytečných časových prodlev a ideálního nasazení počtu pracovníků a 

strojů. 

  



 
 

Závěr 

 Výsledkem bakalářské práce je stavebně technologický projekt znázorňující 

průběh výstavby. Nejdříve byla provedena kontrola projektové dokumentace, kdy 

byli zjištěny drobné nedostatky. Dále byla řešena prostorová, technologická a časová 

struktura. Výsledkem těchto prací je schéma technologického postupu, 

technologický rozbor, technologický normál, seznam pracovních čet, časoprostorový 

graf, graf nasazení pracovníků, graf nasazení strojů, graf spotřeby materiálu a 

harmonogram. Dále byly navrženy 4 fáze výstavby zařízení staveniště, technická 

zpráva a technologický postup na provedení kontaktního zateplovacího systému a na 

zdění vnitřních příček. 

 Pro zadaný objekt navrhuji délku výstavby 13 měsíců. 

 Všechny mé cíle bakalářské práce byly splněny.  
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