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v členění dle vyhl. č. 499/2006 Sb.  



 

Anotace 

 

Stavebně technologický projekt „Bytový dům Komenského, Liberec“ 

Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu bytového 

domu v ulici Komenského v Liberci. Zabýval jsem se zejména prostorovou, 

technologickou a časovou strukturou, dále návrhem zařízení staveniště v průběhu 

výstavby a technologickým postupem jedné z prováděných činností.  

 

Klíčová slova: 
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Abstract 

 

Construction technological project „Bytový dům Komenského, Liberec“ 

This Masters thesis contains construction technological project of appartment 

building located in Komenského street in Liberec. Main focus of this thesis is on spatial, 

technological and time structure of construction, design of site equipment and 

technological process of one of the activity used during construction.  

Key words: 

Construction technological project, spatial structure, technological structure, time 

structure, spatio-temporal graph, design of construction site equipmnet, technological 

process 


