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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je návrh hotelu se sportovním zázemím v Říčanech u 

Prahy a zpracování projektové dokumentace vybraných částí z dokumentace pro stavební 

povolení. Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu s jedním podzemním a čtyřmi 

nadzemními podlažími, který je zastřešen třemi typy střešního pláště. V budově se 

nachází ubytovací pokoje, restaurace, kavárna a místnosti pro volnočasovou aktivitu. 

Práce se skládá z průvodní zprávy, situačních výkresů, architektonicko-stavebního řešení, 

stavebně konstrukčního řešení a techniky prostředí staveb. 

Prohlubující část se věnuje všeobecnému popisu a návrhu tří typů střešních pláštů. 

Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu s klasickým pořadím vrstev, střešní terasu a 

vegetační střechu. Návrh je doplněn o posouzení jednotlivých střech z hlediska jejich 

stabilizace a z hlediska šíření tepla a vodní páry. 

 

Klíčová slova: projekt, projektová dokumentace, sporthotel, železobetonová stavba, 

plochá střecha 

 

Abstract 

The goal of this masterʼs thesis is to design a hotel with sports facilities in Ricany 

and to compile a project documentation of selected parts of the documentation for a 

building permit. It concerns an object with a rectangle ground plan with one underground 

floor and four floors above ground which is covered by three different types of roof 

sheets. There are accommodation rooms, restaurant, cafe and rooms for leisure activity. 

The masterʼs thesis consists of an accompanying report, situational drawings, 

architectural-building solution, building-constructional solution and the building 

enviromental systems technology. 

The additional part is devoted to a general description and a design of three 

different types of roof sheets. These are a single flat roof with a classical order of layers, a 

roof terrace and a vegetative roof.  The design is supplemented by an assessment and 

evaluation of the individual roofs with respect to their stabilisation and to the propagation 

of heat and steam.  

 

Keywords: project, project documentation, sporthotel, reinforced concrete building, flat 

roof 
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