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Anotace 

Stavebně technologický projekt - Bytový dům – Prosek I – B1-B2 

Posouzení předané projektové dokumentace (pro provádění stavby) a její 

případné doplnění, řešení prostorové, technologické a časové struktury 

komplexního stavebního procesu akce včetně zpracování kontrolního a 

zkušebního plánu, environmentálního plánu a plánu BOZP, návrh zařízení 

staveniště, technologický postup prací (výrobní předpis) 5 vybraných 

významných procesů, doprovodná technická zpráva s komentářem řešení. 

Návrh variantního řešení zdvihacích prostředků. 
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stavebně technologický projekt, harmonogram prací, zařízení staveniště, 

technologický postup 

  



 

Abstract 

Construction technology project – Residential building – Prosek I – B1-B2  

Construction documents (executive construction documentation) revision along 
with its complementation, if necessary; space, technology and time structure of the 
complex construction process, including inspection and test plan, environmental 
plan and health and safety plan, site facilities proposal, technological process for 5 
significant procedures, an accompanying technology report with comments about 
the solution. Alternative possibility for lifting equipment. 

 

Key words 

construction technology project, construction timeline, site facilities, technology 

process 

  



 

Úvod 

Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického 

projektu bytového domu Prosek I – B1-B2, umístěného v Pražské městské části 

Střížkov. 

Tento stavebně technologický projekt je členěný do několika samostatných 

sekcí, zahrnujících posouzení předané projektové dokumentace, řešení struktury 

prostorové, technologické a časové, řešení zařízení staveniště a zpracování pěti 

technologických postupů, včetně kontrolního a zkušebního plánu, 

environmentálního plánu a plánu BOZP. 

Cílem je návrh optimálního postupu výstavby, s ohledem na využití všech 

potřebných zdrojů a dodržení plynulosti výstavby.  
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Závěr 

Při posuzování předané dokumentace jsem našla několik chyb jak ve 

zpracování samotné dokumentace, tak i z hlediska technologického, u kterých 

jsem navrhla jejich optimální řešení. Provedla jsem rozdělení celého projektu na 

jednotlivé technologické etapy, včetně specifikace hlavních konstrukcí a postupů 

směrů výstavby pro každou etapu. Dále jsem vypracovala technologický rozbor a 

normál, na jejichž základě jsem pak řešila časovou strukturu – časoprostorový graf 

(spolu s grafem nasazení pracovníků a vybraných strojů) a harmonogram. 

Součástí mé práce je i vypracovaný návrh zařízení staveniště včetně návrhu 

zdvihacího prostředku a 4 výkresy zařízení staveniště. Pro porovnání jsem navrhla 

i alternativní variantu zdvihacího prostředku, spolu se znázorněním v situačním 

výkresu zařízení staveniště. Zpracovala jsem technologický postup vrtání pilot, 

zdění nosných konstrukcí, provádění ploché střechy, anhydritových podlah a 

provádění kontaktního zateplovacího systému. Na závěr jsem vypracovala 

doprovodnou technologickou zprávu se shrnutím celého projektu.  

Výsledná doba trvání celého procesu výstavby daného projektu je, dle mého 

návrhu, téměř 3 roky a 8 měsíců. 

Cíle mé diplomové práce byly splněny. 
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