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Anotace 

CHUDÁRKOVÁ, K.: Wellness hotel v Ostravě - Přívoze: Bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2013. 

33 s. Vedoucí práce: Bindr, T. 

 

Předmětem řešení této bakalářské práce je částečné zpracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. 499/2006 Sb. Projekt wellness hotelu 

vychází z urbanistické studie městské části Ostravy – Přívozu v rámci Ateliérové 

tvorby III, architektonické studie řešené v Ateliérové tvorbě IV a dokumentace pro 

stavební povolení z Ateliérové tvorby Va. V úvodu textové části je přiblížena 

problematika daného území a na ni navazující koncept řešení. Práce dále obsahuje 

technickou zprávu, soubor výkresů a architektonický detail skleněného vikýře. Cílem 

práce bylo vytvoření dominanty nového centra této městské části v návaznosti 

na tradiční tvary a materiály v moderním provedení. 

Klíčová slova: hotel, wellness, Porotherm, Spiroll 

 

Abstract 

CHUDÁRKOVÁ, K.: Wellness hotel in Ostrava - Přívoz: Bachelor thesis. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 

Architecture, 2013. 33 s. Thesis head: Bindr, T. 

 

The subject of this thesis is the partial processing of project documentation for 

construction according to the decree. 499/2006 Coll. Project of wellness hotel is 

based on urban study city of Ostrava - Přívoz solved in Art workshop III, architectural 

study performed in Art workshop IV and documentation for building permission in Art 

workshop Va. At the beginning of the text is an idea of the area and the related 

concept of solutions. The work also contains a technical report, a set of drawings and 

architectural detail of glass skylights. The aim was to create a new landmark in the 

center of this district following the traditional shapes and materials in modern design. 

Keywords: hotel, wellness, Porotherm, Spiroll 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

ČSN - česká státní norma 

DN - jmenovitý průměr 

ISO - Mezinárodní organizace pro standardizaci 

PVC – polyvinylchlorid 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

NTR – nízkotlaký 

PE - polyetylen 

VZT - vzduchotechnika 

SDK – sádrokarton 

TI – tepelná izolace 

NP – nadzemní podlaží 

a.s. - akciová společnost 

č. - číslo 

k. ú. - katastrální území 

m - metr 

m
2
 - metr čtvereční 

m
3
 - metr krychlový 

min. – minimální 

žb. - železobeton 

p. č. - parcela číslo 

odst. - odstavec 

sb. - Sbírky zákona 

s. - strana 

tl. - tloušťka 
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ÚVOD 

 

 Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby části objektu wellness hotelu, který je situován dle urbanistické studie v centru 

nově navrhovaného náměstí, v městské části Ostrava Přívoz, v ulici Karolíny Světlé 

se stávající roztříštěnou zástavbou, která je určena k demolici. Poloha budovy je 

určena regulační uliční čarou a z obou stran má společnou stěnu s nově 

navrhovanými obytnými budovami, jejichž partery tvoří služby. 

 

 Požadavkem této urbanistické studie bylo obnovení atraktivity lokality pro 

všechny vrstvy obyvatel a vzhledem k blízkosti centra nabídnout příjemné bydlení v 

zástavbě nízkých bytových a rodinných domů. Prostory byly doplněny o 

administrativní objekty, ubytování, stravování, občanskou vybavenost a služby. 

Nedílnou součástí návrhu bylo obnovení ploch zeleně a návrh ploch pro volnočasové 

aktivity. 

 

 Projekt wellness hotelu navazuje urbanistickou studii řešenou v rámci 

Ateliérové tvorby III, architektonickou studii řešenou v Ateliérové tvorbě IV a 

dokumentaci pro stavební povolení z Ateliérové tvorby Va. Práce je zpracována dle 

rozsahu daného v zadání bakalářské práce - projektová dokumentace pro provedení 

stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové dokumentace. V úvodu 

textové části je objasněno řešení urbanistické koncepce daného území a objektu, 

dále z průvodní a technické zprávy již zmíněné vyhlášky. 
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1. Současný stav území 

Město Ostrava 

Ostrava je třetím největším městem České republiky a nachází se na 

severovýchodě v Moravskoslezském kraji. Historie města sahá až do 13. století, kdy 

vzniklo na tzv. Jantarové stezce. Nejvýznamnějším milníkem pro Ostravu byl objev 

uhlí ve 2. polovině 18. století a s ním související výstavba železáren. Ačkoli již těžba 

uhlí skončila v roce 1994 a z mnoha dolů vznikla hornická muzea, průmyslová 

historie stále v městě žije [1]. 

Městská část Přívoz 

Přívoz byl až do roku 1555 samostatnou obcí, poté byl připojen k městu 

Moravská Ostrava. V roce 1900 byl Přívoz povýšen na město a 1924 se stal natrvalo 

součástí města Moravská Ostrava pod novým názvem tzv. Velkou Ostravou. Od roku 

1990 je Moravská Ostrava a Přívoz samostatným městským obvodem statutárního 

města Ostravy (Obr. 1). Přívoz se rozkládá na severu města mezi řekami Odrou a 

Ostravicí [2]. 

 

Obr. 1: 

Katastrální mapa 

Ostravy  
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Charakteristika území „za kolejemi“ 

Předmětem řešení urbanistické studie bylo území vymezené ulicemi Hlučínská, 

Majakovského, Božkova a Dobrovského. Tato oblast je charakteristická nízkou, 

roztříštěnou zástavbou a je téměř zcela izolována od ostatních částí města. Ze 

severovýchodu je oblast limitována areálem bývalého dolu Odra, na jihovýchodě je to 

hlavní nádraží a haly ve vlastnictví Českých drah a.s., na jihozápadě a severozápadě 

haly lehkého průmyslu. Plocha území o celkové výměře cca 476 613 m2 je 

nepravidelného obdélníkového tvaru. Příjezd na území je možný z ulice Hlučínské 

nebo z dálnice D1. Nejbližší vlaková zastávka je vzdálena přibližně 10 minut s 

použitím MHD. Území je situováno na rovinném terénu. 

 

Řešení problematiky území 

Cílem této urbanistické studie bylo obnovení atraktivity lokality. Vzhledem 

k blízkosti centra tak možnost nabídnout příjemné bydlení v nízké zástavbě bytových 

a rodinných domů. Prostory v objektech byly doplněny o administrativní prostory, 

ubytování, stravování, občanskou vybavenost a služby. Dalším z kroků k rozvoji 

území byla obnova zeleně a tvorba prostor pro volnočasové aktivity. 

Zmíněných cílů bylo dosaženo vytvořením veřejného prostoru a vybudováním 

pomyslného centra tohoto území. Náměstí bylo umístěno do středu této lokality, která 

v současné době je nezastavěna a domy zde stojící jsou zchátralé a jejich oprava by 

byla velice nákladná (Obr.2). V celé lokalitě bylo navrženo zbourání nevyhovujících 

budov a dostavba proluk, jak lze vidět na Obr. 3.  

Náměstí bylo navrženo jako centrum služeb, prostor vhodný k setkávání lidí, 

odpočinku a s možností parkování. Ve středu je navržen chodník probíhající přes 

kašnu a spojující obě strany náměstí (Obr. 4). 
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Obr. 2: Fotodokumentace současného stavu nově navrhovaného náměstí 

 

 

Obr. 3: Architektonická situace řešené oblasti včetně výškového profilu: bílá – 

původní zástavba, černá – nově navrhované objekty. 
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Obr. 4 : Vizualizace návrhu náměstí 
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2. Dokumentace pro provádění stavby (dle Vyhl. 499/2009 Sb.) 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Wellness hotel 

Druh stavby: Novostavba občanské vybavenosti 

Adresa stavby: Ostrava - Přívoz, ul. Karolíny Světlé 

Katastrální území: Přívoz 

Parcelní čísla: 922, 921, 601 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava 

Kontakt:+420 559 564 452 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno: Bc. Klára Chudárková 

Adresa: Dolní Líštná 4, Třinec, 739 61 

Kontakt: +420 732 838 376 

 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

Podklady pro dokumentaci pro provádění stavby: 

 Katastrální mapa 

 Fotodokumentace lokality 

 Dokumentace pro stavební povolení 

 Příslušné právní předpisy a normy 
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 Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy ani měření. Byla provedena 

vizuální prohlídka a fotodokumentace území. 

 

A.3  Údaje o území 

 Stavba se bude nacházet v nově navrhovaném centru městské části Ostrava 

– Přívoz. Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. Dané území je určeno pro 

zástavbu občanské vybavenosti a bydlení. Pozemek se nenachází v žádném 

záplavovém území, avšak v červenci roku 1997 zde byly historické povodně. V 

současné době se na pozemku č. 601 nachází stavba s č.p. 649, která je dle nového 

plánu využití této lokality určena k demolici. Pozemky č. 922 a 921 jsou v katastru 

nemovitostí definovány jako zbořeniště. Projekt je v souladu s územně plánovací 

dokumentací. Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

Oblast Přívoz se nachází v geologickém regionu kvartéru Českého masivu a 

Karpat. V geologickém nadloží se nalézají nezpevněné nivní sedimenty 

kenozoického stáří (hlína, písek, štěrk). Staveniště je způsobilé pro záměr investora.  

 

A.4  Údaje o stavbě 

Jedná se o novostavbu wellness hotelu s restaurací, kavárnou a konferenčními 

sály. Stavba bude trvalého charakteru a nepodléhá žádným zvláštním předpisům. 

Veškerá projektová dokumentace je vypracována v souladu se zákonem 

183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu a dle jeho 

prováděcích předpisů. Navržený objekt respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. – O 

technických požadavcích na stavby. Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy. 

Vyhl. č. 398/2009 Sb. – O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívaní staveb. 

 

Zatavená plocha: 432 m2 

Obestavěný prostor: 8006 m³ 

Odhadovaná cena: 56 738 000 Kč 
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Popis  MJ  Výměra  Jednotková 

cena [Kč]  

Dílčí cena 

[Kč]  

SO 01  m³  8 006 5 495  43 992 000 

SO 02 m² 156,2 1250      195 000 

 m²  122,4 788        96 000 

SO 03  bm  10,5 3100        33 000 

SO 04  bm  5 3600        18 000 

SO 05  bm  11,5 1182        14 000 

SO 06  bm  38 757        29 000 

                                            Celková cena (Stavební část) [Kč]        44 377 000 

 

P.Č.  Název  MJ  Počet MJ  Kč/ MJ  Celkem [Kč]  

I.  Pozemek  m²  1 500  740   1 110 000 

II.  Stavební objekty  Σ [bm, m², m³]  -  -  44 377 000 

III.  NUS  -  1,5 443 777       666 000 

IV.  Projektové práce  %  8,35 443 777   3 706 000 

V.  Průzkumové práce  %  0,5  443 777      222 000 

VI.  Rezerva %  5  443 777   2 219 000 

VII.  Vybavení %  10 443 777   4 438 000 

                                                    Celková cena (bez DPH) [Kč]         56 738 000 

Předpokládané datum zahájení výstavby: 09/2013 

Předpokládané datum ukončení výstavby: 08/2014 

Stavbu není potřeba etapizovat. 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01- Stavební objekt Wellness hotelu 

SO 02- Vnější zpevněné plochy  

SO 03- Vodovodní přípojka 

SO 04- Kanalizační přípojka 

SO 05- Přípojka plynu 

SO 06- Přípojka silového vedení 
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SO 01 Stavební objekt Wellness hotelu 

Základy  

Objekt je založen na základových pásech z železobetonu. Do základu budou 

vloženy zemnící pásky. Podkladní beton C 16/20 tl. 150 mm je navržen na hutněný 

stěrkový podsyp tl. 150 mm. Objekt není podsklepen. Minimální hloubka založení je 

900mm. 

Konstrukční systém  

Obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloku POROTHERM 30 Profi na maltu 

pro tenké spáry POROTHERM Profi DBM s kontaktním zateplením tepelnou izolací 

ISOVER GRAY WALL tl. 200 mm. Vnitřní nosný systém je tvořen železobetonovými 

sloupy a ocelovými průvlaky HEB 300. Překlady jsou navrženy z železobetonu a také 

překlady POROTHERM. 

Stropy  

Stropní konstrukce je tvořena předpjatými železobetonovými panely SPIROLL 

tl. 250 mm ukládanými na ocelové průvlaky. Tuhost konstrukce zajištují 

železobetonové věnce. 

Zastřešení  

Sedlová střecha o sklonu 40%.  

SO 02 Vnější zpevněné plochy  

Zámková dlažba je uložena do hutněného štěrkopískového lože: chodník – 

122,6 m2  a parkoviště o rozloze 156,2 m2.  

SO 03 Vodovodní přípojka  

Přípojka DN 50 mm, napojena k vodovodnímu řadu o DN 100 mm mat. PE.  

SO 04 Kanalizační přípojka   

Dešťová i splašková voda je svedena do jednotné kanalizace o DN 200 mm 

mat. plast.  

SO 04 Přípojka plynu  

NTL napojení DN 32 k plynovodnímu řadu NTL DN 110.  

SO 05 Přípojka silového vedení  

Kabelové napojení Al 25 mm2 zemní kabel.  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

 Území je charakteristické nízkou, roztříštěnou zástavbou a je téměř zcela 

izolována od ostatních částí města. Ze severovýchodu oblast limitována areálem 

bývalého dolu Odra, na jihovýchodě je to hlavní nádraží a haly ve vlastnictví Českých 

drah a.s., na jihozápadě a severozápadě haly lehkého průmyslu. Plocha území o 

celkové výměře cca 476 613 m2 je nepravidelného obdélníkového tvaru. Území je 

situováno na rovinném terénu. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Hotel bude sloužit pro ubytování hostů, má kapacitu 33 lůžek v 15 pokojích o 

průměrné velikosti 30 m2, dva konferenční sály až pro 60 osob. V parteru 

bude  restaurace a v podkroví wellness a kavárna.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Objekt Hotelu je situován v centru nově navrhovaného náměstí v městské 

části Ostrava Přívoz v ulici Karolíny Světlé se stávající roztříštěnou zástavbou, která 

je určena k demolici. Poloha budovy je určena regulační uliční čarou a z obou stran 

má společnou stěnu s nově navrhovanými obytnými budovami s parterem se 

službami. Podélná osa objektu je rovnoběžná s osou komunikace (ul. K. Světlé). 

Vstup je od komunikace oddělen chodníkem. Objekt splňuje podmínky regulačního 

plánu. 

Hotel je navržen v celkovém počtu čtyř pater s využívaným podkrovím. 

Obdélníkový půdorys je zastřešen sedlová střechou o sklonu 40°, které je pokryta 

plechovou střešní krytinou. Fasáda je navržena z omítky s příměsí nanočástic, což 

zajištuje nejen stálost barvy, ale také snižuje její znečištění z ovzduší, které v této 

oblasti dosahuje často nadlimitních hodnot. Do této tradiční hmoty budovy je v 

podkrovní části vložen skleněný kvádr, který tvoří zázemí pro kavárnu a navazující 

wellness centrum a umožňuje téměř 360° výhled na Ostravu. Parter budovy ve 

směru náměstí tvoří vstup do hotelové haly, lobby bar a restaurace, prostor do dvora 

je využit pro technické zázemí, kuchyň a sklady. Dispozičně je objekt důsledně 

rozdělen na komunikace hostů a zaměstnanců, které se nekříží. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt bude tvořen žb základy, zděnými obvodovými konstrukcemi a žb 

sloupy. Stropní systém bude tvořen prefabrikovanými betonovými předepjatými 

panely spiroll, uloženými na ocelové průvlaky. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby umožňovala bezbariérové užívání dle Vyhlášky 

398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

Vnější zpevněné plochy, chodníky a přístup z parkoviště budou rovněž řešeny 

dle platných zákonných ustanovení pro bezbariérovost. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena dle platných právních předpisů a norem, tak aby byla 

zajištěna bezpečnost osob při užívání stavby. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Jedná se o novostavbu wellness hotelu s restaurací, kavárnou a konferenčními sály. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje požadavky na 

zachování únosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření 

ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění 

evakuace osob a zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární 

ochrany.  

Objekt je rozdělen na 3 hlavní požární úseky: 2 chráněné únikové cesty a 

hotelovou část. Každý hotelový pokoj je samostatný požární úsek.  Předmětem 

řešení této bakalářské práce není posouzení požární bezpečnosti objektu 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Stavba je navržena s ohledem na minimalizaci energetických ztrát. Objekt 

splňuje všechny dílčí požadavky normy pro tepelně technické posouzení budov. 

   

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o 

obecných technických požadavcích na výstavbu č. 137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 

Sb. o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 

ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 

výše zmíněné vyhlášky č. 137/1998 Sb. A vyhl. č. 502/2006 Sb. dokumentace 

splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv 

stavby na životní prostředí. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Radonový index je nízký, a tudíž není potřeba zvláštních opatření. Oblast se 

nenachází v záplavovém území a rovněž není zatížena zvýšenou hlukovou zátěží.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

KANALIZACE – splaškové vody napojeny na veřejné kanalizaci smíšenou v ul. K. 

Světlé DN 200 mm, dešťová voda svedena taktéž, materiál rozvodu-plast 

VODOVOD – napojená v místě stávající vodoměrné šachty, rozvody plastové, 

přípojka DN 50 mm, napojena k vodovodnímu řadu o DN 100 mm mat. PE. 

PLYNOVOD – napojení NTL DN 32 k obecnímu plynovodnímu řadu NTL DN 110, 

přívod ke kotli a sporákům v kuchyni restaurace  

VYTÁPĚNÍ – teplovodní – podlahové, napojeno na plynový kotel HeatMaster 201 se 

současným ohřevem teplé užitkové vody 
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ELEKTROINSTALACE – Město Ostrava je zásobováno elektrickou energií ve 

správě ČEZ Distribuce a. s., na kterou bude hotel připojen novým podzemním 

vedením NN, zemní kabel Al 25 mm2.  

HROMOSVOD – BLESKOSVOD – klasické řešení 

VZDUCHOTECHNIKA – rekuperační jednotka napojena na teplené čerpadlo vzduch 

vzduch 

 

B.4 Dopravní řešení 

 Dopravní napojení je zajištěno po stávající obousměrné místní komunikaci 

v ulici K. Světlé. Automobilové stání je zajištěno pro 10 automobilů, z toho jedno pro 

osoby tělesně postižené. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Stávající stromy budou ponechány a během stavby chráněny. Ve dvoře bude 

vysazen travní porost. Veškerá zemina vykopána během stavby bude užita na 

terénní úpravy.  

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 Nepředpokládají se žádné negativní vlivy na životní prostředí během výstavby 

a ani po jejím dokončení. Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem o 

odpadech č. 185/2001 Sb, ve znění platných předpisů. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Objekt nebude mít negativní vliv na ochranu obyvatelstva. Po dobu výstavby 

bude areál stavby oplocen dle platných předpisů BOZP. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 Není předmětem řešení této práce. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

Viz přílohy: 

01: Architektonická situace, M 1:200 

02: Koordinační situace stavby, M1:200 

03: Podklady pro vytyčovací výkres M1:250 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební část 

 

Objekt hotelu je situován v centru nově navrhovaného náměstí v městské části 

Ostrava Přívoz v ulici Karolíny Světlé se stávající roztříštěnou zástavbou, která je 

určena k demolici. Poloha budovy je určena regulační uliční čarou a z obou stran má 

společnou stěnu s nově navrhovanými obytnými budovami s parterem se službami. 

Podélná osa objektu je rovnoběžný s osou komunikace (ul. K. Světlé). Vstup je od 

komunikace oddělen chodníkem. Objekt splňuje podmínky regulačního plánu. 

 

Objekt je navržen v celkovém počtu čtyř pater s využívaným podkrovím. 

Obdélníkový půdorys je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 40°, které je pokryta 

plechovou střešní krytinou. Fasáda je navržena z omítky s příměsí oxidu titaničitého, 

který zajistí nejen stálost barvy, ale také snižuje znečištění ovzduší, které v této 

oblasti dosahuje často nadlimitních hodnot. Do této tradiční hmoty je v podkrovní 

části vložen skleněný kvádr, který tvoří zázemí pro kavárnu a navazující wellness 

centrum a umožňuje téměř 360° výhled na Ostravu. Parter budovy ve směru náměstí 

tvoří vstup do hotelové haly, lobby bar a restaurace, prostor do dvora je využit pro 

technické zázemí, kuchyni a sklady. Dispozičně je objekt důsledně rozdělen na 

komunikace hostů a zaměstnanců, které se nekříží. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZEMNÍ PRÁCE 

Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 80 % pozemku sejmuta ornice 

mocnosti 0,2 m, která bude deponována na uskladnění, pro pozdější využití. Výkopy 

jsou nevržené do hl. 1,2m. Na hutněné zásypy bude dovezen netříděný štěrkopísek / 

štěrk dle projektu. 

ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETONY 

Objekt je založen na základových pásech z železobetonu v min. hloubce 0,9m 

na stěrkovém podsypu o tl.100 mm. Do základu budou vloženy zemnící pásky. 

Podkladní beton C 16/20 tl. 150 mm je navržen na hutněný stěrkový podsyp tl. 150 

mm. 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloku POROTHERM 30 Profi na maltu 

pro tenké spáry POROTHERM Profi DBM s kontaktním zateplením tepelnou izolací 

ISOVER GRAY WALL tl. 200 mm. Vnitřní nosný systém je tvořen žb sloupy. Překlady 

jsou navrženy železobetonové a také překlady POROTHERM. 

STROPNÍ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce je tvořena předpjatými železobetonovými panely SPIROLL 

tl. 250 mm viz výkres stropu ukládanými na ocelové průvlaky HEB 300. Tuhost 

konstrukce zajištují železobetonové věnce. 

SCHODIŠTĚ 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímým dvouramenným 

pravotočivým (180°) schodištěm. Ocelové schodiště je tvořeno podestou, kotvenou 

do nosných stěn pomocí profilů IPE 100 a výstupní ramena kotvená do nosné 

konstrukce stropu a podkladního betonu v 1NP. Na schodnici z ocelového plechu 

jsou pomocí přivařených úhelníků kotveny dřevěné stupnice a podstupnice. Zábradlí 

tvoří ocelové tyče s dráty – viz Specifikace výrobků. 

KROV 

Střecha je sedlová nad obdélníkem, 40°, konstrukce krovu vaznicová. 

Dřevěné sloupky krovu jsou kotveny ocelovými patními plotnami s třmeny do 

zesílené stropní konstrukce (IPE 240). V každém poli krokví jsou nad středovými 

vaznicemi navrženy kleštiny s nosnou funkcí podhledu v části hygienických zázemí. 
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Konstrukce vikýřů je uložena na desce ukotvené do věnce. Skleněný fasádní systém 

Schüco je kotven do roštové konstrukce vikýře. Podélné zavětrování je tvořeno z 

prkenného bednění a ocelových táhel v konstrukci vikýřů. Použité řezivo smrk.  

STŘECHA 

Střešní plášť navržen ve skladbě: střešní krytina - plech SATJAM Rapid tl. 0,5 

mm, latě 40/60 mm, kontralatě 40/60, pojistná hydroizolační difúzní folie 

SATJAMFOL WI, nadkrokevní izolace IZOPIR tl. 120 mma parozábrana JUTAFOL 

N100. Střešní krytina je uložena suchým způsobem za použití kovových a plastových 

střešních doplňků Satjam. Provětrání řešeno u žlabu mřížkami a u hřebenu lištou, 

vše sortiment Satjam. Vyústění ZI A VZT střešní krytinou je pomocí typových hlavic 

Satjam. Střecha je opatřena hromosvodnou soustavou. Sklon modulárního fasádního 

systému Schüco je 1°. 

PŮDNÍ PROSTOR 

Bude využíván jako kavárna a wellness. 

KOMÍNY 

Komín od plynového kotle bude proveden z tvarovek SCHIEDEL UNI. 

V nadstřešní části bude omítnut. Vytápění objektu je navrženo plynovým kotlem. 

Přívod vzduchu zajištěn projektem VZT. 

PŘÍČKY 

Příčky jsou navrženy sádrokartonové. Mezipokojové sádrokartonové příčky 

jsou dvojité CW 75/150 s příčkovou plstí G+H ISOVER. V místnostech hygienického 

zařízení jsou navrženy pro zavěšení sanitární předmětu sádrokartonové předsazené 

stěny tl. 150 mm na roštu CW zesílených profilů. 

PŘEKLADY  

Železobetonové a Porotherm viz výkresová dokumentace. 

PODHLEDY A OPLÁŠTĚNÍ 

Ve všech podlažích jsou zavěšené SDK podhledy, v podkroví zavěšený SDK 

podhled pouze v hygienických místnostech. 
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PODLAHY 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku 

investora, jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností. 

Skladby podlah viz Specifikace. U všech podlah je umístěn po obvodu stěn izolační 

pásek REGUPOL tl. 15 mm. 

HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANY A GEOTEXTILIE 

Izolace proti zemní vlhkosti. Asfaltový modifikovaný pás GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL (tl. 4 mm) je nataven bodově na podklad s 2x penetračním 

nátěrem. Izolace vytažena nad upravený terén min. 300 mm. 

Hydroizolace podlah je tvořena PE folií a koutovým dilatačním profilem. 

Sklonitá střecha: Pojistná difuzní folie SATJAMFOL WI a parotěsná zábrana 

JUTAFOL N100. 

TEPELNÁ, ZVUKOVÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE 

Podlahy v přízemí jsou izolovány podlahovým polystyrenem ISOVER EPS  

100 tl. 180 mm. 

Podlahy v patře mají kročejovou izolaci ISOVER N tl.50 mm. 

Podkroví je zatepleno nadkrokevní izolací IZOPIR tl. 120 mm. 

Akustické sádrokartonové příčky jsou vyplněny příčkovou plstí ISOVER UNI. 

OMÍTKY 

Vnitřní omítky tvoří systém Porotherm Universal. Z vnější strany jsou použity 

na kontaktní zateplovací systém silikátové omítky a v oblasti soklu mozaiková 

omítka. 

OBKLADY 

V objektu jsou navrženy pouze vnitřní obklady v hygienických místnostech. 

Jedná se o keramické obklady RAKO. 

TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ DPLŇKOVÉ VÝROBKY 

Okna i dveře jsou hliníková SLOVAKTUAL s barevným odstínem okenní šedá 

(RAL 7040) viz Specifikace výrobků. 
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KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Budou provedeny ze sortimentu výrobce střešní krytiny SATJAM viz 

Specifikace výrobků. 

MALBY A NÁTĚRY 

Malby stěn a stropů Primalex Plus, SDK – Sádromal, odstín bude určen 

investorem. Na penetrovaný podklad bude použita fasádní barva BAUMIT 

NANOPOR COLOR, odstín PRINCESS 3005. 

VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ 

Větrání je navrženo nucené s rekuperací, ale i možnosti manuálně – okny. 

VENKOVNÍ ÚPRAVY 

Podél objektu je navržen odvodněný chodník se spádem 1% směrem do 

vozovky, na straně dvora kačírek. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení: 

Není předmětem řešení této práce. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení této práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem řešení této práce. 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

E. 1 Vytyčovací výkres jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů 

Není předmětem řešení této práce. 

E. 2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 Není předmětem řešení této práce. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování částečné projektové dokumentace pro 

provádění stavby dle zadání bakalářské práce „Wellness hotel v Ostravě - Přívoze“.  

Pří zpracování projektu jsem kladla důraz na funkčnost, efektivitu a ekonomiku 

jednotlivých řešení. Hotel by se tak měl stát dominantou navrhovaného centra 

v lokalitě za tratí, vyhledávaným místem pracovních schůzek a školení, neformálního 

setkávání nebo jen odpočinku ve wellness či kavárně s výhledem na okolí. Spolu 

s ostatními navrhovanými objekty by tuto lokalitu oživil a dodal ji na potřebné 

atraktivitě.  

Velkým přínosem pro mě bylo seznámení se s metodikou řešení projektu od 

počáteční ideje až po prováděcí dokumentaci. Při hledání nejvhodnějších řešení 

jsem prohloubila své znalosti, ať už konzultacemi se specialisty či samostudiem, jež 

mi budou v dalším studiu i praxi velkým přínosem.  
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