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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a 

BD2 

 Tato diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu 

dvou bytových domů v Pardubicích. Autor tohoto projektu řeší prostorovou, 

technologickou a časovou strukturu výstavby objektů. Diplomová práce obsahuje 

posouzení projektové dokumentace, schémata postupu výstavby, rozborový list, 

technologický normál, časoprostorový graf, časový harmonogram, grafy nasazení 

pracovníků a strojů, graf spotřeby materiálů, výkresy zařízení staveniště, technickou 

zprávu o zařízení staveniště, doprovodnou technickou zprávu, technologický postup 

prací pro sádrokartonové podhledy a technologický postup prací pro piloty. Cílem 

této diplomové práce je navržení optimálního řešení výstavby dvou bytových domů 

v plynulé časové posloupnosti při nasazení optimálního počtu pracovníků a strojů. 

Klíčová slova 

 Stavebně technologický projekt, bytový dům, projektová dokumentace, 

časové plánování, technologický postup prací, zařízení staveniště 

 

   



 

 
 

Abstract 

Construction technological project – Apartment buildings Nové 

Ohrazenice, BD1 and BD2 

 This diploma thesis is about a dealing with a structural-technological project 

of two apartment buildings in Pardubice. The author of this project deals with spacial, 

technological and time structure of the constructions. The diploma thesis includes an 

assesment of the project documentation, building schemes, technology analytial 

sheet, technological standard, spatio-temporal graph, time schedule, graphs of the 

workers productivity and machines deployment, graph of the material consumption, 

drawings of site facilities, the technical report about site facilities, the accompanying 

technical report, the prescription for plasterboard ceiling and pilots.  The objective of 

this diploma thesis is to design an optimal solution of two apartment buldings 

construction in continuous time sequence using an optimal number of workers and 

machines. 

Keywords 

 Construction technology project, apartment building, project documentation, 

time planning, technological prescription, construction site equipment
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Úvod 
 V této diplomové práci se budu zabývat řešením stavebně technologického 

projektu pro stavbu dvou bytových domů v Pardubicích. Celá práce vychází z předané 

projektové dokumentace. 

 Na základě projektové dokumentace bude zpracováno posouzení, oprava 

chyb a nevhodných technologických a technických řešení této dokumentace. Dále 

bude vypracováno řešení prostorové, technologické a časové struktury stavebního 

procesu, návrh zařízení staveniště pro čtyři etapy stavby doplněný technickou 

zprávou, zpracování technologických postupů na dva stavební procesy a zpracování 

doprovodné technické zprávy. 

 Cílem této práce bude navržení optimálního řešení realizace stavby a zajištění 

plynulé posloupnosti pracovních procesů při nasazení vhodného počtu pracovníků a 

strojů. 

  



 

 
 

Závěr 
 V první části jsem posoudil projektovou dokumentaci, zkontroloval technické 

a technologické řešení dokumentace a v případě chyb jsem navrhnul opravné řešení. 

Dále jsem zpracoval prostorové řešení, kde jsem určil směry postupu technologických 

etap a technologickou strukturu výstavby se zpracováním rozborového listu, 

technologického normálu, návrhu počtu pracovníků, kontrolního a zkušebního plánu, 

environmentálního plánu a plánu BOZP. Na základě technologické struktury jsem 

vypracoval časoprostorový graf, graf nasazení pracovníků, strojů, spotřeby materiálu 

a harmonogram. Na proces výstavby bytových domů jsem navrhnul zařízení 

staveniště doplněný technickou zprávou pro 4 technologické etapy. Dále jsem se 

zabýval technologickými postupy prací pro sádrokartonové podhledy a piloty. Na 

závěr jsem vytvořil doprovodnou technickou zprávu. 

Pro bytové domy jsem navrhnul délku výstavby na necelých 15 měsíců. 

Cíle diplomové práce byly splněny. 
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Použité zkratky 
o PD – projektová dokumentace 

o PP – podzemní podlaží 

o NP – nadzemní podlaží 

o MJ – měrná jednotka 

o ks – počet kusů 

o NN – nízké napětí 

o VN – vysoké napětí 

o OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky 

o Obr. – obrázek 

o Tab. – tabulka 

o ZS – zařízení staveniště 

o BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

o PO – požární ochrana 

o ŽB – železobeton 

o Sb. – sbírka zákonů 

o SDK – sádrokarton 

o tl. – tloušťka 

o TP – technologický postup 

o BD – bytový dům 

o TE – technologická etapa 

o SO – stavební objekt 

o HH – horní hrana 

o SH – spodní hrana 

o MJ – měrná jednotka 

 

 

 

 

  

 

 


