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Anotace 

Předmětem náplně diplomové práce bylo vypracování technologického postupu výstavby 

hotelu v Ostravě. Při tvorbě tématu diplomové práce jsem se zaměřil na problematiku 

provádění monolitických betonových konstrukcí. 

V navrženém objektu se v 1. podzemním podlaží nachází podzemní garáž, která je přístupná 

přes rampu, dále prádelna a sušárna. V 1. nadzemním podlaží se nachází recepce, taneční sál 

se šatnou a barem, technická místnost a kavárna. Od druhého nadzemního podlaží začínají 

jednotlivé pokoje, ve 2. nadzemním podlaží celkem 11 pokojů. Ve 3. a 4. nadzemním podlaží 

se nachází po šesti pokojích, z toho 5 je pro dvě osoby. V 5. nadzemním podlaží se nachází 

vstup plochou střechu a strojovna pro výtah. 

Nosná konstrukce budovy je navržená jako železobetonová monolitická konstrukce 

s kombinací nosných stěn a sloupů. Objekt je kompletně zateplen pomocí polystyrenu o 

tloušťce 120 mm. 

 

Description 

The subject of this thesis was to fill the technological process of construction hotel in Ostrava. 

In developing my thesis topic focused on the issue of implementation of monolithic concrete 

structures. 

The proposed facility is in the first basement is an underground garage, which is accessible 

via a ramp, then a washer and dryer. In the first floor is a reception, a dance hall with a 

cloakroom and a bar, utility room and a cafe. From the second storey begin each room, second 

floor total of 11 rooms. In the third and fourth floor is six rooms, including five for two 

people. In the fifth floor is flat entry roof and the elevator machine room. 

The supporting structure of the building is designed as a monolithic structure with a 

combination of load-bearing walls and columns. The building is fully insulated with 

polystyrene with a thickness of 120 mm. 


