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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Řadové domy Štěkeň 

 Náplní této bakalářské práce je návrh stavebně technického 
řešení Řadových domů Štěkeň v ulici Slatinská ve Štěkni. Autor 

hodnotí správnost a úplnost předané projektové dokumentace  
a navrhuje prostorovou, technologickou a časovou strukturou 
stavby. Dále navrhuje zařízení staveniště pro 4 fáze výstavby  
a sestavuje 2 technologické předpisy pro vybrané pracovní procesy. 
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Abstract 

Construction technological project - Terraced houses Štěkeň 

 The content of this bachelor's thesis is the design  
of the construction and technical solution of Terraced houses Štěkeň 
in the street Slatinská in Štěkeň. The author evaluates the accuracy 
and completeness of the submitted project documentation  
and proposes the spatial, technological and technological structure 
of the building. It also designs the construction site equipment  
for 4 phases of construction and compiles 2 technological 
regulations for selected work processes. 
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technological regulation 
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Úvod 

 Obsahem této bakalářské práce je vypracování stavebně 
technologického projektu Řadové domy Štěkeň v ulici Slatinská  

ve Štěkni. 

 Návrh řešení prostorové, technologické a časové struktury 
vychází z předané projektové dokumentace, která je nejprve 

posouzena z hlediska správnosti a úplnosti. Další částí této 

bakalářské práce je návrh zařízení staveniště pro čtyři fáze stavby. 
Podkladem pro návrh je graf nasazení pracovníků, který je zpracován 
v řešení časové struktury. Součástí je dále také vypracování 

technologických předpisů pro zdění příček a pro provedení vnitřních 
omítek. 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je navržení optimálního 
procesu výstavby s přihlédnutím k nejvhodnějšímu nasazení 
pracovníků a využití strojů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

 Smyslem této bakalářské práce bylo vytvoření stavebně 
technologického projektu pro novostavbu Řadových domů Štěkeň 
v ulici Slatinská ve Štěkni. 

 Nejprve jsem předanou projektovou dokumentaci posoudil 
z hlediska správnosti a úplnosti. Dle předané dokumentace jsem 

vytvořil prostorovou strukturu výstavby, kde jsem zvolil směry 
postupu výstavby jednotlivých etapových procesů. Dále jsem 
sestavil technologický rozbor a normál, ze kterých jsem vycházel při 
tvorbě časoprostorového grafu, harmonogramu, grafu nasazení 
pracovníků a strojů a grafu využití materiálu. V návrhu zařízení 

staveniště, který jsem zpracoval pro čtyři fáze stavby, jsem navrhl 
umístění potřebných strojů, počet a umístění stavebních buněk  
a skladů. Poslední řešenou částí bakalářské práce bylo vypracování 
dvou technologických předpisů, kdy jsem vytvořil technologické 
předpisy pro zdění příček a pro provedení vnitřních omítek. 
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