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Abstrakt 

Stavebně technologický projekt – Bytový dům Tetínská 

Tato bakalářské práce se skládá ze stavebně technologického projektu a 

seminární části. Obsahem projektové části je prostorová, technologická a časová 

struktura. Zejména technologické schéma, technologický normál a časoprostorový 

graf. Součástí práce je návrh zařízení staveniště pro čtyři fáze výstavby. Předmětem 

seminární části je porovnání konstrukčních variant balkonů Bytového domu Tetínská. 
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Abstract 

Construction technology design – Apartment house Tetínská 

This Bachelor thesis contains two parts, a construction techology design and a 

seminar part. The main contetnt of this thesis is spatial structure, technological 

structure and time structure. Especially list of all processes, spatio-temporal graph and 

design of site equipmnet during four stages of construction. Subject of seminar part is 

comparison of different types of balcony construction.  
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