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Abstrakt 

Stavebně technologický projekt – Botanická zahrada hl. m. Prahy, vstupní 

expozice a občerstvení 

Tato diplomová práce se skládá ze Stavebně technologického projektu a dvou 

seminárních částí. 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 

seminárních částí je historie Botanické zahrady hl. m. Prahy a hodnocení vstupu 

z pohledu imobilních návštěvníků. 

 

Klíčová slova 
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postup, historie, imobilní návštěvník  



 

 

Abstract 

Construction Technology Design – Prague Botanical Garden, entrance and 

refreshment 

This diploma thesis contains three parts, a construction technology design and 

two seminat 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 History Prague Botanical Garden and Evaluation of entrance for physically 

handicapped visitors. 

 

Keywords 

Prague Botanical Garden, Construction technology design, list of all processes, 

spatio-temporal graph, site equipment, technological proces, history, physically 

handicapped  
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