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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Nová radnice pro Prahu 7 

Táto bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým 
řešením Nové radnice pro Prahu 7. Obsahuje posouzení úplnosti a 
správnosti projektové dokumentace, zpracování prostorové, 
technologické a časové struktury. Také obsahuje návrh zařízení 
staveniště pro 4 fáze výstavby a návrh 2 technologických postupů pro 
vybrané pracovní procesy. 
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Annotation 

Construction technology design – Prague 7 City Hall 

This bachelor thesis deals with construction technology design of the 
Prague 7 City Hall. It includes an assessment of the completeness and 
correctness of the submitted project documentation, processing spatial, 
technological ad time structure of construction. It also includes the 
design of the construction site for  4 phases of construction and proposes 
two technological regulations for selected work processes.  
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Úvod 

V své bakalářské práci řeším stavebně technologický projekt Nové 
radnice pro Prahu 7. Daný objekt se již zrealizoval.  

Na základě projektové dokumentace, která je nejdříve posouzena 
z hlediska správnosti a úplnosti, je zpracováno řešení prostorové, 
technologické a časové struktury.  

Další část bakalářské práce se zabývá řešením zařízení staveniště 
pro 4 fáze výstavby.  

Součástí práce je také zpracování technologického postupu pro 
provedení hrubé podlahy a sádrokartonových příček. 

Cílem této bakalářské práce je vypracování stavebně 
technologického projektu zadané novostavby. Podkladem pro 
zpracování stavebně technologického projektu je předána projektová 
dokumentace.  
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1. Posouzení projektové dokumentace 

Příloha č. 1 obsahuje seznam předané dokumentace včetně 
s posouzením úplnosti a správnosti projektové dokumentace. 
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2. Řešení prostorové struktury 

Řešení prostorové struktury je uvedeno v příloze č. 2. 
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3. Řešení technologické struktury  

Řešení technologické struktury včetně rozborového listu, 
technologického normálu, seznamu pracovních čet a řešení dopravních 
procesů je uvedeno v příloze č. 3. 
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4. Řešení časové struktury 

Řešení časové struktury včetně časoprostorového grafu, grafů nasazení 
pracovníků, strojů a materiálů a harmonogramu je uvedeno v příloze č. 4.  
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5. Řešení zařízení staveniště  

Příloha č. 5 obsahuje technickou zprávu k zařízení staveniště včetně 
výkresů pro 4 etapy výstavby – zemní práce, hrubá stavba, dokončovací 
práce a terénní úpravy. 
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6. Technologické postupy prací 

Technologické postupy prací pro realizaci hrubé podlahy a 
sádrokartonových příček jsou uvedeny v příloze č. 6. 
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Závěr  

Výsledkem této bakalářské práce je stavebně technologický 
projekt Nové radnice pro Prahu 7. 

Provedla jsem posouzení úplnosti a správnosti předané 
projektové dokumentace. Na základě předané projektové dokumentace 
jsem zpracovala prostorovou strukturu, kde jsem určila směry postupů 
jednotlivých etapových procesů. Dále jsem v technologické struktuře 
zhotovila rozborový list a technologický normál, které mi byly 
podkladem pro tvorbu harmonogramu, časoprostorového grafu a grafy 
nasazení pracovníků, strojů a materiálu. Pro 4 fáze výstavby jsem navrhla 
zařízení staveniště, kde jsem řešila umístění stavebních buněk, skladů a 
jednotlivých strojů, potřebných pro danou fázi. Nakonec jsem pro dva 
vybrané procesy vytvořila technologický postup. Jednalo se o 
technologický postup pro provedení hrubé podlahy a sádrokartonových 
příček. 

Pro zadaný projekt navrhuji délku výstavby přibližně na 17 měsíců. 
S datem zahájení 15.3.2021, datem ukončení 21.02.2023 a datem 
kolaudace na 22.02.2023. 

Všechny cíle bakalářské práce byly splněny. 
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