
 

ČESKÉ VYSOKÉ 

UČENÍ TECHNICKÉ 

V PRAZE 

 

FAKULTA 

STAVEBNÍ 

KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 

BAKALÁŘSKÁ 

PRÁCE 
 

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 

BYTOVÉ DOMY KASÁRNA 

 
 

2021 
 

PETR 

KOTEK 

 
 

VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 

ING. MARTIN HLAVA, PH.D. 

 



 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci vypracovala 

samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu 

citované literatury. 

V Praze 15.5.2021     ………………………………… 

       PETR KOTEK 

 



 

 

Poděkování 

Moje poděkování patří zejména vedoucímu mé bakalářské práce 

panu Ing. Martinu Hlavovi, Ph.D. za odborný a vstřícný přístup a také za 

ochotu. Dále bych chtěl poděkovat za podporu mé rodině, která po celou 

dobu studia stála při mně a podporovala mě. V neposlední řadě bych 

také rád poděkoval ateliéru TSUNAMI za poskytnutou projektovou 

dokumentaci.



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta stavební 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 

 
 

ZADÁNÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

 
I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE 

Příjmení: Kotek Jméno: Petr Osobní číslo: 477554  

Zadávající katedra: Katedra technologie staveb  

Studijní program: Stavební inženýrství  

Studijní obor: Příprava, realizace a provoz staveb  

 

 
II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 

Název bakalářské práce: Stavebně technologický projekt - Bytové domy "KASÁRNA"  

Název bakalářské práce anglicky: Construction technology project - Block of flats "Barrack"  

Pokyny pro vypracování:  
Posouzení předané projektové dokumentace, zpracování prostorové struktury vč. určení směrů postupů prací, 
technologický normál, rozborový list, časoprostorový graf, harmonogram, graf nasazení strojů, graf spotřeby 
materiálů, graf pracovníků v čase, zařízení staveniště ve čtyřech fázích výstavby vč. technické zprávy, 1 
technologický předpis na vybranou konstrukci.  

Seznam doporučené literatury:  
      

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Martin Hlava, Ph.D.  

Datum zadání bakalářské práce: 10. únor 2021 Termín odevzdání bakalářské práce: 16.květen 2021  

  

Údaj uveďte v souladu s datem v časovém plánu příslušného ak. roku 

 

 Podpis vedoucího práce  Podpis vedoucího katedry  

 
III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ 

Beru na vědomí, že jsem povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou 
poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je nutné uvést 

v bakalářské práci a při citování postupovat v souladu s metodickou příručkou ČVUT „Jak psát vysokoškolské 
závěrečné práce“ a metodickým pokynem ČVUT „O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských 
závěrečných prací“. 

     

 Datum převzetí zadání  Podpis studenta(ky)  

 



 

 

ANOTACE 

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT – BYTOVÉ DOMY 

„KASÁRNA“ 

Náplní této bakalářské práce je sestavení stavebně-

technologického projektu k projektové dokumentaci bytových domů 

v rámci areálu „KASÁRNA“ v Trutnově v Chodské ulici. 

Součástí práce je vypracování posudku správnosti a úplnosti 

projektové dokumentace, dále navržení prostorové, technologické a 

časové struktury se všemi náležitostmi, navržení zařízení staveniště ve 

čtyřech fázích včetně zpracování technické zprávy a sepsání 

technologického předpisu pro provedení fasádních prací. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

stavebně-technologický projekt, posouzení dokumentace, 

prostorová struktura, technologický rozbor, technologický normál 

časoprostorový graf, harmonogram, zařízení staveniště, technologický 

předpis 

  



 

 

ABSTRACT 

CONTRUCTION TECHNOLOGY DESIGN – BLOCK OF 

FLATS „BARRACKS“ 

The content of this bachelor's thesis compiles a construction-

technology design for the project documentation of block of flats in the 

area of "BARRACKS" in Trutnov in Chodská street. 

A part of the work is an assessment of the correctness and 

completeness of project documentation, as well as the planned spatial, 

technological and time structure, the proposal of equipment for the 

construction site in each of the four phases, including processing 

technical reports and completing technological regulations for facade 

work. 

KEYWORDS: 

construction technology design, assessment, technological 

structure, spatial structure, time structure, technological analysis, 

technological standard, construction site equipment, time-space graph, 

schedule, technological regulation 
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ÚVOD 

V bakalářské práci se budu věnovat vypracování stavebně-

technologickému projektu na bytové domy v Trutnově v ulici Chodská, 

které spadají do komplexu bytových domů „KASÁRNA“. 

Bakalářská práce bude rozdělena do několika částí. Nejprve se 

budu věnovat posouzení projektové dokumentace, kde provedu její 

analýzu, kontrolu úplnosti a následně i kontrolu správnosti, ve které se 

zaměřím na chybná řešení a jejich opravu. 

Další část bude popisovat prostorovou strukturu a stanovení 

základních směrů prací. 

Následně se ve své práci zaměřím na technologickou a časovou 

strukturu projektu, kde sestavím technologický rozbor a technologický 

normál, který následně využiju při sestavení časoprostorového grafu, 

harmonogramu prací a grafů spotřeby materiálu, grafu nasazení strojů a 

grafu nasazení pracovníků. 

Poté pro podmínky dané v technologickém normálu a grafech 

navrhnu zařízení staveniště pro 4 fáze výstavby a sepíšu technickou 

zprávu. 

Poslední částí bakalářské práce bude vytvoření technologického 

předpisu pro libovolnou činnost na stavbě. 

 

Cíle bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je sestavení optimálního stavebně-

technologického řešení stavby a staveniště v souvislosti 

k časoprostorovému plánování a nasazení zdrojů. 
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se věnoval sestavení a navržení stavebně-

technologického projektu na novostavbu bytového domu v rámci 

komplexu bytových domů „KASÁRNA“. 

Práci jsem započal nejprve podrobným seznámením se a analýzou 

předané projektové dokumentace, kterou jsem posoudil z hlediska 

úplnosti podle přílohy 13 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a 

z hlediska správnosti, kdy jsem hledal špatné řešení v projektové 

dokumentaci a  navrhl jejich opravu. 

Poté jsem určil směry realizací základních prací. 

V další části bakalářské práce jsem sestavil technologický rozbor a 

technologický normál, kde jsem sepsal seznam prací a ohodnotil je podle 

časové náročnosti a určil velikosti pracovních čet. 

Následně jsem využil technologického normál, k tvorbě 

časoprostorového grafu a harmonogramu. Podle časoprostorového 

grafu jsem vytvořil graf spotřeby materiálu, graf nasazení pracovníků a 

graf nasazení strojů a zařízení. 

Další fází bakalářské práce byl návrh zařízení staveniště a sepsání 

doprovodné technické zprávy. Pro návrh zařízení staveniště ve čtyřech 

fázích jsem využil zejména graf nasazení pracovníků, aby dimenze 

sociálního a hygienického zařízení odpovídala normě. Další prvky 

staveniště byly navrženy tak, aby se práce na staveništi dala co 

nejefektivněji organizovat a nevznikaly například zbytečné časové 

prodlevy. 

V poslední části jsem tvořil technologický předpis na fasádní 

práce. Zde jsem využil zejména podklady výrobce BAUMIT, jehož systém 

byl na stavbě navržen. 
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