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ANOTACE 
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ANNOTATION 

The purpose of the thesis is a construction technology design solution for the town hall in 

Prague. Another purpose is analysis risk and proposal of health and safety solutions for the 

construction of town hall in Prague. The author deals with optimal solution of space, time and 

technology problems. In addition, the author suggests phases of construction sites and 

proposal of health and safety solution for the construction of town hall in Prague. 
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Space, technology, time, construction site, analysis risk, health and safety solution. 

  



 

ÚVOD 

Mým záměrem je tvorba vybraných části stavebně technologického projektu a návrh opatření 

BOZP na výstavbu budovy radnice v Praze. Důvodem, proč jsem si vybral právě tento 

projekt, je jeho technologická rozmanitost. 

 

 Obsahem mé diplomové práce bude řešení 3 hlavních struktur: prostorové, 

technologické a časové. Cílem těchto struktur v této práci je optimalizace struktur tak, aby 

bylo docíleno co nejkratší doby výstavby za dodržení všech technologických přestávek 

s ideálním počtem pracovníků.  

 

 Dále bych chtěl co nejefektivněji využít pozemek pro návrh zařízení staveniště. 

 

Dalším důležitým obsahem této práce je návrh opatření BOZP na výstavbu budovy 

radnice v Praze. Cílem této části je zanalyzovat jednotlivé technologické etapy dle jejich rizik, 

na které se navrhne opatření takové, aby budova byla ve všech etapách budovou bezpečnou. 

 

  



 

OBSAH DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

0. Zadávací dokumentace 

 Seznam předané dokumentace 

 

1. Řešení prostorové struktury 

 Technologické schéma, hlavní součinitelé pracovní fronty 

 Návrh a posouzení zdvihacího prostředku 

 

2. Řešení technologické struktury 

 Technologický rozborový listopad  

 Technologický rozbor 

 Seznam pracovních čet 

  

 

3. Řešení časové struktury 

 Harmonogram 

 Operativní časoprostorový graf 

 Graf nasazení pracovníků 

 Graf potřeby rozhodujících strojů a mechanizmů 

 

4. Řešení zařízení staveniště 

 Dimenzování sociálního a provozního ZS 

 Výkres zařízení staveniště – fáze I 

 Výkres zařízení staveniště – fáze II 

Výkres zařízení staveniště – fáze III 

 Výkres zařízení staveniště – fáze IV 

 Posouzení dopravních cest 

 

5. Řešení analýzy rizik BOZP jednotlivých etap s návrhy opatření 

 Technická zpráva – Analýza rizik jednotlivých etap 

 Výkres vybraného opatření – Půdorys 6 NP bourání svislých konstrukcí  

Výkres vybraného opatření – Půdorys 6 NP bourání vodorovných konstrukcí  



 

Výkres vybraného opatření – Půdorys situace v 1 NP při bourání 

Výkres vybraného opatření – ŘEZ – bourání vodorovných konstrukcí 6 NP 

Výkres vybraného opatření – Půdorys základových konstrukcí hrubá stavba 

Výkres vybraného opatření – Půdorys 2 NP hrubá stavba 

Výkres vybraného opatření – Půdorys 6 NP hrubá stavba 

Výkres vybraného opatření – Půdorys 9 NP hrubá stavba 

Výkres vybraného opatření – ŘEZ A-A provádění monolitických konstrukcí 6 NP 

Výkres vybraného opatření – ŘEZ B-B provádění monolitických konstrukcí 6 NP 

 

6. Doprovodná technická zpráva 

 Doprovodná technická zpráva 

  

  



 

ZÁVĚR 

Ve svém stavebně technologickém projektu jsem nejprve zpracovával řešení 

prostorové, technologické a časové struktury. 

 

V rámci prostorové struktury jsem navrhl stavební etapy, pro které jsem vypracoval 

technologický rozborový list a technologický rozbor, které jsem následně využil jako podklad 

pro tvorbu časoprostorového grafu a harmonogramu. Zde jsem optimalizoval pořadí procesů 

tak, aby doba výstavby byla co nejkratší a zároveň, aby byly dodrženy všechny technologické 

přestávky při nasazení ideálního počtu pracovníků. 

 

Dále jsem dimenzoval zařízení staveniště. Na základě dimenzí jsem vypracoval čtyři 

vybrané fáze zařízení staveniště. Dále jsem vypracoval analýzu rizik jednotlivých 

technologických etap. Tuto analýzu jsem popsal s řešeními do samostatné technické zprávy. 

Dále jsem graficky zpracoval 10 výkresů, kde jsou navržená opatření znázorněna.  

 

Dle mého časového plánování navrhuji délku výstavby na 537 pracovních a 752 

kalendářních dnů. Zahájení výstavby je 3.9.2018 a dokončení stavby je 25.9.2020. 

 

Cíle mé diplomové práce byly splněny 
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