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ANOTACE 

Stavebně technologický projekt – Bytový dům Michelská 

 

Anotace: 

Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu 

Bytového domu Michelská. Autor se zabývá prostorovou, technologickou i 

časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především navržení 

časového a technologického postupu stavebních procesů, minimalizování 

časových prodlev při nasazení ideálního počtu pracovníků. Dále projekt řeší 

jednotlivé fáze zařízení staveniště. 

 

Klíčová slova: 
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ABSTRACT 

Construction technology design – Residential building Michelská 

 

Annotation: 

The purpose of the thesis is a construction technology project solution 

for the Residential building Michelská. The author deals with the space, 

technology and time problems concerning the building construction. The aim 

of the thesis is to design suitable time and technology of construction 

processes and to minimalize time lags by using appropriate number of 

workers. In addition author suggests different phases of construction sites. 

 

Key words: 

Space, technology, time, construction site. 

 

  



 

 
 

ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického 

projektu pro Bytový dům Michelská. Tento projekt se nyní realizuje v Praze, 

v blízkosti ulice U Michelského mlýna.  

Obsahem této diplomové práce bude posouzení předané projektové 

dokumentace, řešení prostorové, technologické a časové struktury projektu, 

řešení zařízení staveniště, zpracování technologických postupů a zpracování 

multikriteriální analýzy stropních systémů. 

Hlavním cílem bude provedení návrhu časového a technologického 

postupu stavebních procesů při dodržení plynulosti výstavby a nasazení 

ideálního počtu pracovníků. 
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se nejdříve věnoval posouzení předané 

projektové dokumentace. Poté jsem zpracoval řešení prostorové, 

technologické časové struktury. V rámci prostorové struktury jsem navrhl etapy 

výstavby pro jednotlivé technologické etapy, ke kterým jsem pak přiřadil 

odpovídající stavební procesy, které jsem s nasazením ideálního počtu 

pracovníků zařadil do časové posloupnosti s ohledem na dodržení návaznosti 

a technologických postupů stavebních procesů. Tento návrh jsem vypracoval 

v podobě harmonogramu a časoprostorového grafu. Dále jsem navrhl zařízení 

staveniště pro tři vybrané etapy stavby a dopravní řešení jedné etapy. 

Vypracoval jsem také technologické postupy prací pro pět vybraných 

stavebních procesů. 

Pro zadaný projekt tedy navrhuji délku provádění přibližně 2,5 roku s 

datem zahájení 15.2. 2021 a datem dokončení 26.5. 2023. Finální předání dne 

27.6. 2023 

Cíle mé diplomové práce byly splněny. 
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