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This diploma thesis deals with the solution to a construction technological
project of an apartment building located in the town Třebíč. The author of the project
aims to create the spatial, technological and temporal structure of the construction of
buildings. The diploma thesis contains the

appraisce of project documentation,

construction progress diagrams, lifting divice design, analysis sheet, technological
standard, inspection and test plan, environmental plan, health and safety risk plan,
spatio-temporal graph, staff deployment, machinery and material consumption graph,
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ÚVOD
V diplomové práci se budu zabývat řešením stavebně technologického projektu
pro stavbu bytového domu v obci Třebíč. Celá diplomová práce vychází z předané
projektové dokumentace, která je na začátku posouzena z hlediska úplnosti
a správnosti.
Postupně bude vypracována prostorová, technologická a časová struktura,
následně pak čtyři výkresy zařízení staveniště doplněné technickou zprávou. Součástí
diplomové práce bude též zpracování technologických postupů pro zdění příček
a realizaci kontaktního zateplovacího systému. Celá práce bude doplněna
o doprovodnou technickou zprávu.
Cílem této diplomové práce je navržení optimálního řešení výstavby bytového
domu a přilehlého parkoviště v plynulé časové posloupnosti při nasazení optimálního
počtu strojů a pracovníků.
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ZÁVĚR
Cílem

této

diplomové

práce

bylo

vytvoření

ideálního

stavebně

technologického projektu pro stavbu bytového domu v obci Třebíč.
Po posouzení PD jsem došel k závěru, že daná práce je zpracována v dostatečné
podrobnosti a bez větších chyb.
Dále jsem za pomocí programů MS EXEL, MS WORD, MS Project,
Auto CAD a automatizovaného systému CONTEC vypracoval prostorovou,
technologickou a časovou strukturu vycházející z PD a výkazu výměr. V této části
byly postupně zpracovány schémata postupu výstavby, návrh zdvihacího prostředku,
rozborový list, technologický normál, kontrolní a zkušební plán, enviromentální plán,
plán rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, časoprostorový graf, grafy nasazení
pracovníků, strojů, spotřeby materiálů a časový harmonogram.
Návrh zařízení staveniště jsem provedl celkem pro 4 etapy. V návrhu jsem
řešil především umístění stavebních buněk, stavebního jeřábu a jednotlivých strojů,
umístění skládek a správného zajištění veškerých požadavků během jednotlivých etap
výstavby. Dimenze buněk, zdrojů energie a rozbor dopravních procesů byl zpracován
v přiložené technické zprávě.
Poslední

částí

tohoto

technologického

projektu

bylo

řešení

dvou technologických postupů doplněné o postupové grafy zpracované v programu
MS Visio. Jednalo se o technologický postup zdění v nenosných příček Porotherm
a technologický postup pro realizaci kontaktního zateplovacího systému Baumit.
Diplomovou práci jsem na závěr doplnil o doprovodnou technickou zprávu.
Předpokládaný čas realizace byl původně odhadován na 12 měsíců.
Po optimalizaci jednotlivých stavebních procesů a nasazení pracovních čet
se mi podařilo harmonogram prací zkrátit na 10 měsíců. Termín realizace by měl
vycházet od února 2022 do prosince 2022.
Cíle diplomové práce byly splněny.
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SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÝCH SYMBOLŮ
%

Procento

∑

Suma

°C

Stupeň Celsia

BD

Bytový dům

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ČSN

Česká technická norma

DN

Průměr

DPH

Daň z přidané hodnoty

h

Hodina

K

Kelvin

kpl

Komplet

ks

Kus

kW

Kilowatt

m

Metr

m.n.m.

Metr nad mořem

m2

Metr čtverečný

m3

Metr krychlový

MJ

Měrná jednotka

mm

Milimetr

MW

Megawatt

NN

Nízké napětí
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Bc. Daniel Šrám

Fakulta stavební

NP

Nadzemní podlaží

Obr.

Obrázek

OOPP

Osobní ochranné pracovní pomůcky

OT

Otopná tělesa

PD

Projektová dokumentace

PO

Požární ochrana

RD

Rodinný dům

SDK

Sádrokarton

SO

Stavební objekt

STP

Stavebně technologický projekt

Tab.

Tabulka

TDI

Technický dozor investora

TS

Trafostanice

TV

Topná voda

VO

Veřejné osvětlení

WC

Splachovací toaleta

WC

Toaleta

ZT

Zdravotní technika

ŽB

Železobeton
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