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1. Úvod 

  

Navrhovaný objekt Wellness centra se nachází v Ostravě – Heřmanicích, v areálu 

bývalého dolu Heřmanice. Dnes je to oblast ne příliš využívaného brownfieldu s velkým 

potenciálem. 

Bakalářská práce řeší pouze zadanou část objektu, kde nalezneme vstupní a komunikační 

prostory, hygienické zázemí hostů i zaměstnanců a také některé provozní místnosti. 

Bakalářská práce je vypracovaná do stupně pro provádění stavby v rozsahu zadání BP, je 

provedena dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o projektové 

dokumentaci. 

Bakalářská práce je navázáním na urbanistickou studii z ATT III., architektonickou studii 

v rámci ATT IV. a na částečnou dokumentaci pro stavební povolení z ATT Va.  

Na urbanistické studii jsem spolupracovala s Klárou Seberovou a Pavlou Postůlkovou, 

společně jsme hledaly nové využití bývalého areálu dolu Heřmanice. Po důkladných 

rozborech jsme v areálu důlního díla navrhly urbanistický celek, přičemž by došlo 

k rekonstrukci a doplnění stávajícího náměstí areálu (kde jsou navrženy převážně služby) 

s navazujícími novostavbami (v přízemí služby či parkování, v patrech bydlení). K tomuto 

celku byly navrženy určité solitéry: rozhledna na vrcholku haldy, wellness centrum umístěno 

na nižší haldě v průhledové ose z náměstí a rybářská bašta u Heřmanického rybníku. Na 

základě této studie jsem v ATT IV. řešila budovu Wellness centra, námi plánované 

urbanistické zásady se nezměnily – z objektu se nabízejí výhledy do okolí a je umístěn v již 

zmiňované průhledové ose. 

Práce se skládá ze dvou částí – textové a výkresové. Textová část se dělí na kapitoly, 

v úvodních je nastíněna problematika místa a řešení, čtvrtá kapitola je součástí projektové 

dokumentace provedena dle zmiňované vyhlášky, v závěru je seznam použitých zdrojů a 

literatury. 
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2. Současný stav řešeného území  

     

2.1 Charakter města Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – mapa České republiky, poloha Ostravy 

 

Ostrava jako třetí největší město v České republice, je sídelním městem 

Moravskoslezského kraje. Celková rozloha činí 21 422 ha, její území se člení do 23 obvodů, 

dále se Ostrava dělí na Moravskou a Slezskou část. V Ostravě žije cca 300 tisíc obyvatel. 

Ostrava se rozkládá na soutoku čtyř řek – Odry, Ostravice, Opavy a Lučiny, nachází se 

v severovýchodní části České republiky, v severním okraji Moravské brány. Její území spadá 

do mírně teplé klimatické oblasti. Růst města byl spojen s objevem uhlí a rozmachem 

industrializace. Otázkou nám dnes zůstávají opuštěné a nevyužité bývalé průmyslové areály, 

tzv. brownfields, z jednoho tahového (areál bývalého dolu Heřmanice) se odvíjelo řešení této 

bakalářská práce. 

 

 

2.2  Charakter řešeného místa  

 

 

V dole Heřmanice probíhala těžba v letech 1955 - 1993 s ročním objemem 590 - 620 

tisíc tun uhlí. Název důlního díla se během její existence několikrát změnil, byly to: Důl 

Viktoria, důl Ida, důl Generalissimus Stalin, důl Rudý říjen, k závěru své existence důl 

Heřmanice. Důl měl rozlohu 1780 ha, otevřen byl dvěma jámami do hloubky 720 m na 5. 
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patro. Těžba uhlí byla ukončena 30. 6. 1993 a do roku 1998 byl důl likvidován. V zasypávané 

výdušné jámě došlo dne 30. 6. 1998 v hloubce 238 m k explozi metanu, která zničila jámovou 

budovu, větrní kanály a budovu ventilátorů. Dne 9. 10. 1998 byla odstřelena i těžní věž nad 

těžní jámou - jediná věž v OKR kozlíkového tvaru. 

Dnes se v areálu dolu nachází pár soukromých firem, jinak ale budovy převážně 

chátrají, bují zde náletová zeleň, také železniční svršek vlečky v areálu dosluhuje. Důlní 

činností se v severní části areálu nahromadila hlušina a zůstaly tu tak dvě haldy, které dodnes 

prohořívají, unikající obláčky jsou stále viditelné. Ještě dále na sever za haldami zůstaly 

odkaliště. Halda situována blíže Heřmanickému rybníku má terasovitý charakter, převýšena je 

oproti původnímu terénu zhruba o 20 m a na vrcholu je mírně svažitá rovina, není porostlá 

vegetací. Druhá halda je podstatně vyšší, převýšena oproti PT cca 55 m, halda je porostlá 

vzrostlou vegetací. Termická činnost hald měla v místech následky suchých, propálených 

stromů, druhá strana mince je ale výskyt unikátních rostlin, které by se tu normálně 

nevyskytovaly. Nabízí se možnost čerpat teplo z prohořívajícího nitra haldy, které dosahuje 

teploty až 800 °C, odvětrávaný metan z výdušné jámy se rovněž s důlní vodou o teplotě  

až 30 °C – solankou nabízí k využití. Heřmanický rybník a jeho nejbližší okolí jsou 

vyhlášenou ptačí oblastí, už řadu let je do něj vypouštěna důlní voda z přečerpávací stanice 

mezi Ostravským a Karvinským revírem. 

Areál dolu je obslužný z přilehlé komunikace Orlovská, která vede od Bohumínské 

(rychlá dostupnost k dálnici D1), přes Rychvald do Orlové. V areálu jsou stávající místní 

komunikace. V blízkosti areálu se nachází dvě autobusové zastávky MHD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2, 3 – nevyužívané budovy areálu 
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Obr. 4 – zaplombovaná těžní jáma, halda        Obr. 5 – vlečka, halda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 – pohled na Heřmanický rybník         Obr. 7 – pohled od rybníku na haldu 

 

 

3. Postup řešení bakalářské práce 

 

3.1 Celkové řešení areálu bývalého dolu Heřmanice 

 

V rámci Ateliérové tvorby III. jsem spolupracovala s Klárou Seberovou a Pavlou 

Postůlkovou na urbanistické studii bývalého areálu dolu Heřmanice. Bylo provedeno 

množství podrobných rozborů území, na jejich základě jsme navrhly urbanistický celek okolo 

stávajícího náměstí areálu. Navrhujeme zde služby, bydlení i rekreaci, jež je umístěna také od 

náměstí. Navrhujeme rekonstruovat hodnotné stavby náměstí, areál pročistit od nevhodných 

přístaveb a ruin rozpadlých budov. Na náměstí je navržen menší park a kolem něj další 

budovy dotvářející prostor náměstí, jsou to: školka a knihovna-galerie. Ve stávajících 

budovách náměstí jsou uvažovány služby: obchod se smíšeným zbožím (přístavba ke stávající 
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východní budově náměstí), kavárna, kadeřnictví, volnočasové centum dětí, minikino atd. 

V návaznosti na náměstí navrhujeme multifunkční domy, kdy v jejich přízemí se nachází buď 

služby či parkování a v patrech bydlení, jsou koncipovány jako postupně se zmenšující hmoty 

směrem od náměstí k haldám. Poblíž ulice Orlovské jsou navrženy kancelářské budovy pro IT 

a vývoj. Je počítáno také s podzemním parkováním, dětskými hřišti a parkem, na urbanismus 

nového celku se dá v případě potřeby dobře navázat. Jako solitéry jsou navrženy objekty pro 

relaxaci, pro procházku: rozhledna na vrcholku haldy, wellness centrum umístěno na nižší 

haldě v průhledové ose z náměstí a rybářská bašta u Heřmanického rybníku. Jsou doplněny 

pojízdné i pěší komunikace v okolí. 

 

 

3.2 Řešení stavby Wellness centra 

 

Studie celého objektu Wellness centra byla řešena během Ateliérové tvorby IV., situace a 

půdorysy objasňující provoz budovy jsou přílohou bakalářské práce. 

Plánované urbanistické zásady osazení objektu se nezměnily, budova je umístěna v již 

zmiňované průhledové ose z náměstí. Z budovy se nabízejí atraktivní výhledy do okolí na 

Heřmanický rybník, údolí, vegetací porostlou haldu s navrhovanou rozhlednou i na 

navrhovaný urbanistický celek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – koncept stavby 
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4. Textová část projektové dokumentace pro provádění stavby 

 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

A. Průvodní zpráva   

 

 

 

a) identifikační údaje stavby a investora  

 

Název stavby:   Wellness centrum Heřmanice 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby 

Charakter stavby:  Novostavba 

Účel stavby:   Rekreace, sport 

Zadavatel:   Magistrát města Ostravy  

    Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Místo stavby:   Ostrava – Heřmanice 

Parcelní číslo:   461/2, 1097/1, 1094/1  

Katastrální území:  Slezská Ostrava – 714828 

Kraj:    Moravskoslezský 

Projektant:   Veronika Stavinohová 

    Jistebník 154, Jistebník, 742 82 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. arch. Igor Krčmář  

Konzultant specializace:  Ing. arch. Igor Krčmář 

Konzultant stavební části:  Ing. Jan Mareček, Ph.D. 
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b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku  

 

 Parcely č. 461/2, 1097/1, 1094/1 se nachází v Ostravě, v městské části Slezská 

Ostrava, jejich celková výměra činí 45 972 m
2
 a nachází se v nezastavěné části obce, 

jihozápadně od Heřmanického rybníku. Dosud jsou tyto parcely nevyužívány. Přístup na 

parcelu bude umožněna z komunikace Orlovská a dále po místních a nově zbudovaných 

komunikacích. Stavební parcela byla v KN vedena jako plocha ostatní – manipulační plocha. 

V územním řízení byla převedena na plochu rekreačně-obytnou. 

 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu  

 

Dopravní komunikace: Hlavní příjezdová komunikace bude vybudována a bude napojena na 

ulici Orlovskou, u hlavní příjezdové komunikace bude vybudováno parkoviště o kapacitě 84 

parkovacích stání ve vzdálenosti cca 80m od novostavby Wellness centra. 

Elektrická energie: Objekt bude napojen na stávající rozvod elektřiny nacházející se 

jihozápadně od parcely z ulice Orlovské, a to nově provedenou přípojkou. 

Elektrické vedení sdělovací: Vedení bude vedeno z jihozápadní strany parcely novou 

přípojkou z ulice Orlovská. 

Elektrické vedení - veřejné osvětlení: Vedení bude vedeno z jihozápadní strany parcely novou 

přípojkou z ulice Orlovská. 

Voda: Objekt bude napojen na stávající vodovodní řád nacházející se jihozápadně od parcely 

z ulice Orlovské, a to nově provedenou přípojkou. 

Kanalizace: Pro objekt bude zřízena kořenová čistička odpadní vody (SO 05)  jihovýchodně 

od novostavby. Součástí KČOV je septik, odlučovač tuku, přípojné potrubí od objektu, 

kořenové pole o rozloze cca. 1 100 m2, regulační šachta a odvodné potrubí vedoucí do místní 

vodoteče – potoku. Dále vyčištěná voda odteče do nedalekého Heřmanického rybníku. 

Podrobný projekt pro realizaci KČOV musí být odborně navržen a bude k němu zhotovena 

projektová dokumentace (není předmětem bakalářské práce). 
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Geologický průzkum: Z hlediska geologického se jedná o haldovinu, vytěženou a uloženou 

v průběhu činnosti dolu Heřmanice. Obecně je haldovina velmi dobrou základovou půdou, 

používá se na násypy liniových staveb apod. Hladina podzemní vody se nachází pod 

základovou spárou. V průběhu zpracování projektové dokumentace nebyl vyhotoven žádný 

průzkum. Pro přesné základové poměry, tím pádem i základovou konstrukci, je ale nutné 

provézt hydrogeologické průzkumy. 

Ohrožení radonem: Jde o území s výskytem úniku důlních plynů, je zde reálné ohrožení 

radonem, podrobný průzkum nebyl proveden. Spodní stavba je řešena způsobem proti 

pronikání radonu. 

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů  

 

V předkládané dokumentaci budou zapracovány požadavky vyplývající z vyjádření 

státních orgánů a organizací, které budou uvedeny v dokladové části a která bude nedílnou 

součástí této PD. 

 

e) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Celkové řešení stavby je zpracována v souladu s:  

 

Zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon  

Vyhláškou č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  

Vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

Vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci 

 

f) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

dotčeném území  

 

Stavba je podmíněna sanováním území odvalu, jedná se především o vytvoření vhodných 

základových poměrů – stabilita a únosnost podloží a sanaci haldy (viz. projekt Sanace důlních 
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odvalů – není předmětem BP). Řešená vstupní část je nedílnou součástí celku stavby Wellness 

centra a je provázána s celkovou výstavbou areálu, dále je závislá na zbudování příjezdové 

komunikace a přípojek staveniště. 

 

g) předpokládaná lhůta výstavby  

 

Zahájení stavebních prací je vázáno s dokončením sanace území (viz. projekt Sanace 

důlních odvalů – není předmětem BP), jehož ukončení se předpokládá na 08/2013. Stavba 

začne bezprostředně po sanaci území, začátek stavebních prací se předpokládá v 09/2013 a 

konec výstavby na 07/2016. 

 

h) statistické údaje o orientační hodnotě stavby v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše 

budovy v m
2
  

 

Předpokládané náklady na stavbu: 146 400 000,- Kč 

(objekt SO 01; metodou propočtu, dle Cenového ukazatele pro rok 2013) 

Plocha pozemku:   45 972 m
2  

(z toho cca 5 970 m
2
 zájmová plocha SO 01) 

Celková zastavěná plocha:  1 500 m
2
 

Zastavěná plocha řešené části: 425 m
2
 

Obestavěný prostor:   17 620 m
3
 

Plochy podlaží: 1.PP  850 m
2
 

   1.NP  1 380 m
2
 

   2.NP  1 100 m
2
 

Celková podlahová plocha:  3 330 m
2
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B. Souhrnná technická zpráva   

       

  

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

 

a) zhodnocení staveniště  

 

Pozemek na parcelních číslech 461/2, 1097/1, 1094/1 se nachází v Ostravě, v městské 

části Slezská Ostrava, jejich celková výměra činí 45 972 m
2
 a nachází se v nezastavěné části 

obce, jihozápadně od Heřmanického rybníku. Dosud jsou tyto parcely nevyužívány. Stavební 

parcela byla v KN vedena jako plocha ostatní – manipulační plocha. V územním řízení byla 

převedena na plochu rekreačně-obytnou. Terén parcely je svažitý, řešený objekt SO 01 se 

však nachází na mírně svažité náhorní plošině odvalu. Objekt tento výškový rozdíl náh. 

plošiny vyrovnává svým objemem SZ křídla, které pak svou plochou vegetační střechou 

navazuje na původní terén. Vzrostlá zeleň (stromy, keře) se na parcele nevyskytují. Staveniště 

bude v průběhu stavby oploceno, dokončený stavební objekt však oplocen nebude, navazuje 

totiž na SO 02 – venkovní bazénovou část, jejíž součástí je ochoz se zábradlím.  

Přístup na staveniště bude umožněn z jihozápadní strany po nově navrhované 

komunikaci, přes místní komunikace vedoucí z komunikace Orlovská. Tato příjezdová cesta 

bude zrealizovanému objektu sloužit i jako hlavní přístupová komunikace. V průběhu 

realizace budou pro potřeby staveniště zřízeny přípojky vody a elektřiny. 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby  

 

Řešená část je součástí nově navrhovaného objektu Wellness centra v Ostravě – 

Heřmanicích, jde o vstupní část objektu SO 01, na něž navazuje SO 02 – venkovní bazénová 

část. Obslužnost objektu je zajištěna novou sjízdnou komunikací s obousměrným provozem. 

Pěší provoz je vyřešen zpevněnými plochami pro ně určené. Parkování osobních automobilů 

pro návštěvníky je situováno v blízkosti objektu wellness. 

Konceptuální umístění stavby vyplývá z urbanistické studie z Ateliérové tvorby III., kdy 

novostavba wellness navazuje na nově navrhovaný urbanistický celek v bývalém areálu dolu 

Heřmanice. Stavba je umístěna v průhledové ose směřující z náměstí nového urbanistického 
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celku, čímž ji ukončuje. Je navržena na vyvýšené plošině haldy, odkud se nabízejí výhledy do 

údolí, na nově navržený urbanistický celek, Heřmanický rybník, vegetací porostlou haldu a 

zeleň. Novostavba využívá místních tepelných zdrojů: důlní voda, prohořívající haldy, metan 

a také solanky pro lázeňské účely. 

Hmota a forma navrženého objektu vychází z architektonické studie z Ateliérové tvorby 

IV., jedná se o jednoduché kubické objemy, kdy centrální vstupní hlavní objem budovy je 

umístěn v průhledové ose vedoucí od náměstí urbanistického celku. Dále SZ navazuje svým 

objemem na terénní val. Návaznost terénního valu dotváří na protějším JV křídle venkovní 

bazénový prostor ohraničený ochozy. Vstupní zádveří centrálního části se jakoby ztrácí 

transparentností použitého materiálu - skla a podporuje takto čistotu hlavních objemů. 

Novostavba má industriální výraz odrážející prostředí, v němž se nachází, nalezneme zde i 

inspiraci antickými lázněmi i antickým chrámem. Kompozice objektu je koncipována jako 

gradující, rovnež vnitřní prostory gradují svým objemem směrem k jádru. Jde o tektonickou 

stavbu, jsou přiznány monolitické železobetonové nosné sloupy. Křídlo venkovního prostoru 

bazénů je rytmizováno ohraničujícím sloupovím. Rytmus se také projevuje na nejvyšším 

objemu budovy, a to nosnými sloupy ve stejné vzdálenosti. Z budovy je umožněn výhled na 

Heřmanický rybník, údolí, haldu, a také do okolní zeleně, to díky velkoplošným proskleným 

plochám. Aby příliš nedocházelo k přehřívání interiéru, jsou velkoplošné prosklené stěny 

opatřeny reflexní folií, či je možno jejich výplně řešit fototropním zasklením.Vnitřní část 

objektu – bazénová centrální část a saunová část v SZ křídle – jsou řešeny jako intimní, 

zatemnělé prostory. Na vnitřních stěnách, zejména kolem jádra objektu, jsou jistým způsobem 

„promítnuty“ rastry nosných sloupů, v místě průmětu je stěna prosklena mléčným sklem a 

podsvícena. Terén v okolí je poměrně dost členitý, na saunovou část navazuje val zeminy a 

přechází ve vegetační střechu saunové části. Směrem na JZ a SV od objektu terén klesá a 

nabízí tak zajímavé pohledy. 

 

c) technické a konstrukční řešení objektu SO 01 

 

Základní údaje o objektu 

 

Řešený objekt má dvě nadzemní podlaží a je podsklepen. V řešené části jde o skeletový 

nosný systém. Základy jsou tvořeny základovou deskou s vyztuženými žebry, navazující na 
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opěrné stěny 1.PP, sloupky zádveří jsou podporovány pilotami, v rastru jsou navrženy 

monolitické železobetonové sloupy; stropy, průvlaky a schodiště jsou rovněž železobetonové 

monolitické, v 1.PP je zdvojená instalační podlaha. Střešní konstrukce je navržena jako 

plochá střecha, nosnou částí je jí stropní ŽB monolitická konstrukce v požadovaném spádu 

střechy. Obvodové výplňové zdivo a vnitřní příčky s překlady jsou systémové Ytong.  

 

Stavebně technické řešení  

 

Stavebně-technické řešení objektu je v souladu s vyhláškou č. 502/2006 Sb. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu. 

 

Zemní práce 

 

Započetí zemních prací předchází sanace území. Náletová zeleň se na parcele nenachází. 

Bude sejmuta ornice v mocnosti cca 150mm, dojde k vytyčení objektu dle vytyčovacího 

výkresu a rovněž k vytyčení inženýrských sítí. Výkopy budou prováděny pomocí 

mechanizace, případně dle plánu BOZP ručně. Provede se vyhloubení stavební jámy, 

vykopaná zemina i skrývka ornice budou uloženy na staveništi na místě k tomu určenému a 

následně použity pro terénní úpravy v závěru stavebních prací. Výkopy budou zajištěny dle 

plánu BOZP proti pádu pracovníků či sesuvu půdy. Dno figury jámy se zpevní zhutněným 

podsypem ze štěrku frakce 16 – 32 tl. 100 mm. 

 

Základy 

 

Parcela je situována v blízkosti poddolovaného území, byl tedy zvolen způsob 

zakládání odolávající těmto vlivům, jde o základovou desku s vyztuženými žebry navazující 

na opěrné stěny 1.PP. Stavba se nenachází v záplavovém oblasti. Základová spára je navržena 

nad úrovní podzemní vody a je v nezámrzné hloubce. Základová deska má mocnost 300 mm, 

v rastru nosných ŽB monolitických sloupů jsou navrženy ŽB monolitické žebra desky v obou 

směrech o výšce 600 mm s náběhy na monolitickou desku pod úhlem 45° o velikosti 200/200 

mm, jde tedy o převrácený trámový obousměrný strop. Žebra mají šířky: 400, 500, 550, 
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700mm dle umístění a nutnosti uložení stropních dílců tvořících instalační zdvojenou podlahu 

1.PP. Po obvodě podsklepené části přechází žebro š. 550 mm v ŽB monolitickou opěrnou 

stěnu š. 450 mm, vzniká tak ozub 100 mm potřebný pro uložení stropních dílců  

Ytong P4,4-600 o tl. 240 mm. Tyto dílce se vyrábějí do max. rozpětí 6 m, o šířce  

300-625 mm a dle poptávky je možnost zhotovení i atypických dílců s ozuby či prostupy, 

uložení je min.100 mm. Vzniklá instalační mezera pro rozvody TZB má dostatečnou výšku 

600 mm pro spádování ležatého svodného kanalizačního potrubí i pro průlez osob v nutnosti 

opravy. Ve stropu podlahy 1.PP jsou navrženy 3 prostupy 600/600 pro potřeby revizí či oprav 

v místech čistících tvarovek kanalizace, a také prostupy pro vedení svislých kanalizačních 

potrubí. V žebrech tvořících uzavřené úseky instalační mezery jsou také ponechány průlezné 

prostupy pro možnost kontroly, jsou navrženy převážně v místech vedení ležatého svodného 

kanalizačního potrubí. Základová deska s vyztuženými žebry i navazující opěrné stěny jsou 

z železobetonu pevnostní třídy C 20/25, návrh vyztužení musí být provedeno statikem. 

V úrovni uložení stropních panelů Ytong na ŽB žebra vzniká prostor pro ŽB monolitický 

věnec, jeho návrh je rovněž nutný upřesnit statickým výpočtem.  

Pod nosnými ocelovými sloupy vstupního proskleného zádveří jsou navrženy 2 piloty 

min. délky 4 m, optimálně dosahující hloubky základové spáry hlavní části budovy. Optimální 

návrh musí být proveden statikem. Možné řešení je ocelová pilota z válcovaného IPE 120 

s proinjektovanou roznášecí botkou, další možnost je ocelová trouba následně vybetonovaná. 

 

Hydroizolace a parozábrany 

 

Hydroizolaci spodní stavby proti zemní vlhkosti a radonu tvoří Alkorplan 35 034, 

nachází se ve skladbě vodorovné pod základovou deskou i ve svislé před opěrnou  ŽB stěnou, 

ve styku bude spojena zpětným spojem. Svislá HI bude vytažena na obvodové k-ce min.  

300 mm nad upravený terén. Vodorovnou skladbu dále tvoří: zhutněný PT, zhutněné štěrkové 

lože frakce 16-32 mm tl. 100 mm, podkladní betonová mazanina C 20/25 tl. 100mm, 

separační textilie Filtek o 500g/m
2
 o  tl.1 mm, hydroizolace Alkorplan 35 034 tl. 2 mm proti 

radonu, separační textilie Filtek o 500g/m
2
 o  tl. 1 mm, betonová mazanina C 20/25 tl. 50mm, 

ŽB monolitická základová deska C 20/25 tl. 300 mm, instalační mezera tl. 600 mm, stropní 

dílce Ytong P4,4-600 o tl. 240 mm, dále navazují vrstvy podlah 1.PP. Skladba opěrné stěny 

zvenku bude upřesněna projektem speciálního zakládání. V návrhu ji tvoří: nasypaná zemina; 
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přizdívka ze ztraceného bednění ZB 25-20 Presbeton, jež bude vyztužena průběžně + 

v rozích, jinak bude vyplněna dusaným štěrkem frakce 16-32 mm, tento způsob umožňuje 

ochranu následující skladby, nabízí možnost rychlejšího unikání zemní vlhkosti apod. Další 

vrstvy jsou: tepelná izolace Isover EPS Perimetr tl. 120 mm; separační textilie Filtek o 

500g/m
2
 o  tl.1 mm; hydroizolave Alkorplan 35 034 tl. 2 mm proti radonu; separační textilie 

Filtek o 500g/m
2
 o  tl.1 mm; vyrovnávací stěrka cementová; ŽB monolitická opěrná stěna C 

20/25 tl. 450 mm; omítka VC vnitřní tl. 15mm. Svislá i vodorovná izolace proti radonu a 

zemní vlhkosti Alkorplan 35 034 bude ve styku spojena zpětným spojem. 

Ve skladbě ploché vegetační střechy o spádu 3% je navržena parozábrana  

Glastek Al 40 Mineral tl. 4 mm a hydroizolační folie Dekplan 77 tl. 1,5mm. Celou skladbu 

tvoří: extenzivní zeleň (dodávaná zakořeněná na výztužné geotextilii), substrát DEK RNSO 

80 tl. 60mm, filtrační a ochranná textilie Filtek 200 tl. 1,5mm, hydroakumulační drenážní a 

ochranná vrstva z nopové folie Dekdren T 20 Garden tl. 20 mm, separační textilie Filtek 300 

tl. 1 mm, hydroizolační fólie Dekplan 77 tl. 1,5mm, separační textilie Filtek 300 tl. 1 mm, 

tepelná izolace EPS Dekperimetr tl. 100 mm, TI EPS 100S Isover tl. 200mm,  

Glastek Al 40 Mineral tl. 4 mm, penetrační nátěr Dekprimer, vyrovnávací cementová stěrka, 

ŽB monolitická stropní deska C 30/37 ve spádu 3% tl. 250 mm. 

V podlahových vrstvách, je-li to potřebné se nachází parozábrana Jutafol N 140 

Special; jako separační a pojistná HI je zde PE folie tl 0,05 mm; dále HI stěrka tl. 2-5 mm pod 

nášlapnými vrstvami. 

 

Izolace proti radonu 

 

Hydroizolaci spodní stavby proti zemní vlhkosti a radonu tvoří Alkorplan 35 034, 

nachází se ve skladbě vodorovné pod základovou deskou i ve svislé před opěrnou  ŽB stěnou, 

ve styku bude spojena zpětným spojem. Svislá HI bude vytažena na obvodové k-ce min.  

300 mm nad upravený terén. 
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Izolace tepelné a zvukové 

 

Ve skladbě střešního pláště je navržena tepelná izolace EPS Dekperimetr tl. 100 mm, 

TI EPS 100S Isover tl. 200mm. Ve skladbách podlah je navržen pěnový polystyren tl. 60mm 

či expandovaný polystyren tl. 80mm v suterénu. Kontaktní zateplení obvodových konstrukcí 

tvoří tepelná izolace EPS 70 F tl. 160 mm. Vně opěrné ŽB monolitické stěny suterénu je 

Isover EPS Perimetr tl. 120 mm.  

 

Svislé konstrukce 

 

Konstrukční systém je skeletový s přiznanými ŽB monolitickými sloupy z C 30/37 

rozměru 300/300 mm – vnitřní a rohové sloupy nebo 300/500 – vnější sloupy. V 1.PP se 

sloupy nacházejí uvnitř dispozice, po obvodě jsou nahrazeny opěrnou ŽB monolitickou 

stěnou z C 20/25, jež je vetknuta se základovou roštovou deskou. Sloupy mají úpravu 

pohledového betonu. Výplňové obvodové zdivo v 1.NP tvoří zdivo Ytong P2-500 na zdicí 

maltu Ytong a je tl. 300 mm. Vnitřní příčky jsou provedeny z příčkovek Ytong P2-500 na 

zdicí maltu Ytong tl. 100 nebo 150 mm. Předstěny instalačních šachet jsou z čelní strany 

tvořeny jednostranně opláštěnou SDK příčkou Knauf, nosný rastr vyplněn zvukovou izolací a 

předstěna je opláštěna 2x12,5mm SDK deskou. V 1.NP se nacházejí také prosklené příčky, 

jsou protipožární, systém Schüco Firestop II., dveřní otvory nacházející se v nich jsou 

obdobného systému a spolu s protipožární příčkou poskytují ochranu F30. 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce jsou tvořeny ŽB monolitickými deskami z C 30/37 tl. 250 mm, 

které jsou vetknuty do příčných ŽB monolitických průvlaků rozměru 300/750 mm (uvnitř 

dispozice) nebo 300/250 mm (v čelní příčné fasádě - jako skrytý průvlak - zároveň i ztužující 

věnec), které jsou rovněž z C 30/37, tyto jsou dále vetknuty do nosných ŽB monolitických 

sloupů. Stropní desky jsou tedy buď oboustranně vetknuty, vyjímečně vykonzolovány. Kolem 

schodišťových prostupů ve stropu nad 1.PP a nad 1.NP jsou navrženy ŽB monolitické 

průvlaky rozměrů: 300/500 a 250/300 mm. V deskách jsou také vynechány prostupy pro 
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vedení TZB. Strop nad 2.NP je řešen obdobně, je ale ve spádu 3%, čímž tvoří nosnou a 

spádovou vrstvu ploché vegetační střechy na něm uložené. 

V 1.PP jsou na ozuby ŽB monolitických žeber základové desky uloženy stropní dílce  

Ytong P4,4-600 o tl. 240 mm. Tyto dílce se vyrábějí do max. rozpětí 6 m, o šířce 300-625 mm 

a dle poptávky je možnost zhotovení i atypických dílců s ozuby či prostupy, uložení je 

min.100 mm. Vzniklá instalační mezera pro rozvody TZB má dostatečnou výšku 600 mm pro 

spádování ležatého svodného kanalizačního potrubí i pro průlez osob v nutnosti opravy. Ve 

stropu podlahy 1.PP jsou navrženy 3 prostupy 600/600 pro potřeby revizí či oprav v místech 

čistících tvarovek kanalizace, a také prostupy pro vedení svislých kanalizačních potrubí. 

 

Schodiště 

 

Všechny schodiště řešené části jsou navrženy jako železobetonové monolitické 

deskové oboustranně vetknuté z C30/37, všechny mají šířku ramen 1200 mm, tloušťka 

schodišťových desek a mezipodest činí 150 mm, stupně jsou dodatečně dobetonovány 

z C20/25, šířka stupňů je 280 mm a výška nepřesahuje 160 mm. Hlavní schodiště pro 

návštěvníky spojuje všechny 3 podlaží, je levotočivé, z 1.PP do 1.NP vedou dvě ramena 

spojené mezipodestou, z 1.NP do 2.NP pak tři schodišťová ramena a dvě mezipodesty. V 1.PP 

je vetknuto do ŽB žebra základové roštové desky, mezipodesty jsou vetknuty do přídavného 

věnce v obvodové konstrukci, dále je vetknuto do ŽB průvlaků 300/300 lícujícími se 

stropními deskami nad 1.PP a nad 1.NP a také do přídavného průvlaku 300/300mm 

umístěného mezi prvním a druhým nadzemním podlažím. Vedlejší schodiště zaměstnanců je 

pravotočivé, vede z 1.PP do 1.NP a má dvě schodišťová ramena spojené mezipodestou, je 

vetknuto mezi ŽB žebrem základové roštové desky a přídavným věncem v obvodové 

konstrukci, dále mezi tímto věncem a ŽB průvlakem 300/300, jež lícuje horní hranou se 

stropní deskou nad 1.PP. Další schodiště vedoucí z 1.PP do 1.NP je určeno pro návštěvníky 

Wellness centra pro výstup ze šaten, je levotočivé, zakřivené s vloženou mezipodestou, 

vetknuto mezi ŽB žebrem základové roštové desky, ŽB monolitickou stěnou tl. 150 mm 

v 1.PP a ŽB průvlakem 300/300, jež lícuje horní hranou se stropní deskou nad 1.PP. 
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Výtahy 

 

Výtah v řešené části objektu spojuje všechny podlaží, je bezbariérový, panoramický, 

hydraulický, průchozí, typ OHAV 630 – Výtahy Ostrava. Je určen pro 8 osob, může být 

používán jako nákladní, jeho max. zdvih je do 22 m, má nosnost 630kg, klec o rozměrech 

1150/1400 mm, potřebné rozměry šachty činí 1650/1800 mm, prohlubeň 1200 mm, je 

vybaven samočinnými posuvnými dveřmi se světlostí vstupu 900 mm. Nosná prosklená 

konstrukce výtahové šachty je dodávkou firmy Výtahy Ostrava. Strojovna je umístěna v 1.PP. 

 

Střecha 

 

Hlavní zastřešení řešené části je řešeno plochou jednoplášťovou vegetační extenzivní 

střechou se sedlovým spádem 3%, vzniká tedy jeden hřeben, srážková voda je odváděna do 

TiZn obdélníkových žlabů skrytých pod sklocementovými prefabrikovanými fasádními 

předsazenými dílci. Na štítové straně střechy je navržena nízká atika s oplechováním. Nosnou 

konstrukci ploché střechy tvoří stropní ŽB monolitická deska nad 2.NP ve spádu 3%, má tl. 

250 mm. V konstrukci střechy řešené části se nachází jeden prostup svislého větracího potrubí 

kanalizace, v rámci čtyřhranného větracího komínku je navržena ocelová konstrukce pro 

kotvení (2 kotevní oka) pracovníků na střeše, je zakotvená do stropní k-ce. Tato kovová 

konstrukce bude řešena speciální dodávkou odborné firmy. Ke komínku vede přístupový 

chodník z neřešené části objektu (střešní výlez), dále jsou pochozí dlaždice rozprostřeny po 

obvodě střechy pro umožnění kontroly. Po obvodě střechy a kolem prostupu je navržen 

kačírek v min. š. 300 mm, který je u žlabů zajištěn proti sesunutí DEK lištou do vegetačních 

střech – typ B 120/80/1 mm nerez. Kačírek je od substrátu oddělen separační filtrační textilií 

Filtek 200. Extenzivní zeleň bude pokládána ve formě zatravňovacích rolí na nosné zpevňující 

geotextilní rohoži. 

Skladba extenzivní vegetační střechy: 

- extenzivní zeleň (dodávaná zakořeněná na výztužné geotextilii) 

- substrát DEK RNSO 80 tl. 60mm 

- filtrační a ochranná textilie Filtek 200 tl. 1,5mm 

- hydroakumulační drenážní a ochranná vrstva z nopové folie Dekdren T 20 Garden tl. 20mm 

- separační textilie Filtek 300 tl. 1 mm 
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- hydroizolační folie Dekplan 77 tl. 1,5mm 

- separační textilie Filtek 300 tl. 1 mm 

- tepelná izolace EPS Dekperimetr tl. 100 mm 

- TI EPS 100S Isover tl. 200mm 

- Glastek Al 40 Mineral tl. 4 mm 

- penetrační nátěr Dekprimer 

- vyrovnávací cementová stěrka 

- ŽB monolitická stropní deska C 30/37 ve spádu 3% tl. 250 mm 

 

Zastřešení vstupního zádveří – viz. obvodový plášť, řešeno speciálním projektem, není 

předmětem BP. 

 

Obvodový plášť 

 

Obvodový plášť je navržen systémem Schüco FW 50
+
 SG mullion-dry, nosná 

konstrukce je z hliníkového roštu, šedé barvy, kotvená kotvícími prvky Schüco do vnějšího 

líce ŽB sloupů a stropních desek. Na roštu je připevněno rámové zasklení, které je 

z bezpečnostního izolačního dvojskla s reflexní fólií (možno nahradit fototropním zasklením) 

zabraňující přehřívání interiéru. Konkrétní osové vzdálenosti uvedeny ve specifikacích. 

V místě ŽB sloupů na fasádě je navržen obklad ze sklocementových fasádních dílců, 

barva šedá 7005 RAL, který se nachází i v úrovni stropní konstrukce nad 2.NP - z vnější 

strany atiky a u okapové části, přičemž překrývá okapová žlab ploché střechy. Dešťové svody 

jsou také skryty pod předsazenými obkladovými sklocementovými dílci sloupů. Tyto 

prefabrikované dílce mají tl. 10 – 15 mm, jsou vyztužené a je možné zhotovit i atypické 

prvky. Jsou bodově kotveny k ocelovým úhelníkům přichycených na osazovacím rámu 

systémového opláštění Schüco. Přesný návrh rozměrů dílců – viz kladečský výkres s výpisem 

sklocementových prvků, není předmětem BP. 

Návrh vstupního zádveří – prosklené stěny s přístřeškem řeší komplexní dodavatelský 

projekt, jež není předmětem BP. Nosná konstrukce se skládá z: 
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- uzavřených čtvercových ocelových svislých a vodorovných prvků s antikorozní úpravou, 

sloupky jsou kotveny k pilotám, dále svařeny s vodorovným rámem, který je přikotven 

k obvodovým ŽB sloupům objektu – posuvná podpora; 

- skleněných průřezem obdélníkových lepených nosníků z bezpečnostního skla, horní hrana 

lepena s bezpečnostním sklem tvořící zastřešení, čelní hrana lepena s krajním obdobným 

skleněným nosníkem; nosníky jsou kotveny k rámu systémového obvodového pláště Schüco 

způsobem umožňující posun, volný konec vynesen pomocí ocelových táhel či kotveno 

bodovým kotevním systémem k ocelovému nosnému rámu; 

- ocelových táhel (ocelová antikorozní tyč / ocelové lano s rektifikací), upevněných bodovým 

kotevním systémem (např. Merano-Spider 200, Yawal) ke skleněné konstrukci přístřešku, 

dále kotveny k rámu syst. obvodového pláště Schuco pomocí navařeného plechu s otvorem 

pro kotvení táhla. 

Vstupní dveře proskleného zádveří jsou zvoleny jako samočinné dvoukřídlé rozměru 

1800/2500 mm, Schuco s hliníkový rámem a bezpečnostním sklem, osazeny do hliníkového 

osazovacího rámu, jež je upevněn mezi hlavní ocelový nosný rám zádveří. Opláštění zádveří 

pomocí bezpečnostního skla, které je bodově kotveno ke svislým nosným prvkům – 

ocelovému rámu zádveří / osazovacímu dveřnímu rámu / skleněným lepeným sloupkům 

obdélníkového průřezu. V rozích zádveří vynechány mezery v opláštění cca 20 mm, dále je 

zádveří provětráváno pomocí ventilačních úseků u soklu (Tahokov – typ oka Fils 5, hliník, 

v upevňovací liště) a pod zastřešením (kde je vynechána mezera 30 mm). Skleněné střešní 

plochy jsou spádovány směrem od budovy 5%, rovnoběžně s budovou 3%, složený spád činí 

5,7%. Samotné skleněné dílce střechy jsou rovinné a mají tvar kosodélníku, mezi sebou jsou 

spojeny kovovými spojovacími profily a jsou přilepeny ke skleněným nosníkům. Na čelní 

straně střešní roviny je přilepen skleněný profil pod úhlem 45° a převyšuje střešní rovinu  

o 80 mm, tím tvoří okap. Na boční straně střešní roviny je obdobně přilepeno skleněné 

lemování s přesahem 50 mm, lemování je od žlabu odsazeno o 80 mm, čímž vzniká chrlič 

dešťové vody. Na upraveném terénu je pro tekoucí vodu navržen kačírek s odvodněním. 
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Výplně otvorů 

 

Vstupní dveře v obvodovém plášti Schüco a navržené okenní výklopné otvory 

v hliníkovém rámu jsou rovněž systémové Schüco, vstupní dveře do zádveří i do haly jsou 

dvoukřídlé samočinně otvíravé. Podrobnější specifikace v projektové dokumentaci. 

 

Podlahy 

 

Roznášecí vrstvy podlah jsou navrženy jako plovoucí, jsou od stěnové konstrukce 

oddělena pružnou vložkou tl. min. 10 mm. Jako nášlapné vrstvy jsou navrženy: litá 

cementová stěrka, keramická dlažba či zátěžový koberec. Pokud v místnosti není keramický 

obklad, je u podlahy proveden soklík výšky 100 mm. 

 

Skladba S2 (1.NP, 2.NP): 

- litá stěrka cementová, 20mm 

- HI stěrka, 2-5mm 

- betonová mazanina C12/15 s podlahovým vytápěním, 60mm 

- separační PE fólieE, 0,05mm 

- pěnový polystyren, 60mm 

 

 

Skladba S3 (1.NP, 2.NP): 

- keramická dlažba, 8mm 

- tmel, 7mm 

- HI stěrka, 2-5mm 

- betonová mazanina C12/15 s podlahovým vytápěním, 70mm 

- separační PE fólie, 0,05mm 

- pěnový polystyren, 60mm 
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Skladba S4 (1.NP, 2.NP): 

 

- zátěžový koberec, 7mm 

- separace Filtek 150, 2mm 

- samonivelační stěrka, 5-10mm 

- betonová mazanina C12/15 s podlahovým vytápěním, 70mm 

- separační PE fólie, 0,05mm 

- pěnový polystyren, 60mm 

 

Skladba S6 (1.PP): 

- litá stěrka cementová, 20mm 

- HI stěrka, 2-5mm 

- betonová mazanina C12/15 s podlahovým vytápěním, 45mm 

- separační PE fólie, 0,05mm 

- expandovaný polystyren, 80mm 

- separační PE fólie, 0,05mm 

 

Skladba S7 (1.PP): 

- keramická dlažba, 8mm 

- tmel, 7mm 

- HI stěrka, 2-5mm 

- betonová mazanina C12/15 s podlahovým vytápěním, 45mm 

- separační PE fólie, 0,05mm 

- expandovaný polystyren, 80mm 

- separační PE fólie, 0,05mm 

 

Povrchové úpravy 

 

Železobetonové nosné viditelné konstrukce mají povrchovou úpravu ochranným, 

difúzním, čirým, impregnačním nátěrem SIKAGARD - 700 S určeným pro pohledový beton. 
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Omítky a malby 

 

Na zdivo z přesných tvárnic Ytong P2-500 budou v interiéru provedeny 

vápenocementové omítky o tl. 15mm s nátěrem bílé barvy Primalex Polar. VC omítka bude 

rovněž na opěrné obvodové ŽB stěně v 1.PP, s nátěrem bílé barvy Primalex Polar a navíc 

bude opatřena hydrofobním difúzně otevřeným omyvatelným nátěrem. 

Na kontaktní zateplení obvodových konstrukcí tvořené tepelnou izolací EPS 70 F  

tl. 160 mm se provede přetmelení, vloží se výztužná perlinka + chránící úhelníky, znovu 

přetmelení a pohledovou vrstvu tvoří cementová stěrka vyhlazovací Planitop 540 Mapei, 

barva bílá - 9003 RAL. V soklové části je použita flexibilní bazénová stěrka Antol Flex 2K, 

Torggler tl. 4mm, barva šedá – 7005 RAL. 

 

 

Obklady 

 

Keramické obklady jsou navrženy v místnostech kuchyní a sociálních zařízení, výšky 

obkladů jsou 600, 1500 a 2000 mm, viz půdorysy podlaží. Barevné provedení, druh a způsob 

kladení – viz kladečské výkresy, není předmětem BP. 

 

 

Podhledy 

 

Sádrokartonové podhledy Knauf RFI tl. 15mm připevněné na zavěšených roštech 

z CD profilů, jsou impregnované, protipožární; zakrývají vedení TZB pod stropní konstrukcí 

ve všech podlažích, návrh v místnostech - viz projektová dokumentace. 

 

Klempířské konstrukce 

 

Klempířské výrobky (např. oplechování atiky, lemování, žlab) jsou z TiZn plechu  

tl. 0,6mm. Bližší specifikace – viz projektová dokumentace. 
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Zámečnické konstrukce 

 

Zámečnické výrobky z oceli – viz projektová dokumentace. 

 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

 

Hlavní příjezdová komunikace bude vybudována a bude napojena na ulici Orlovskou, u 

hlavní příjezdové komunikace bude vybudováno parkoviště o kapacitě 84 parkovacích stání 

ve vzdálenosti cca 80m od novostavby Wellness centra. 

Objekt bude napojen na stávající rozvod elektřiny nacházející se jihozápadně od parcely 

z ulice Orlovské, a to nově provedenou přípojkou. Elektrické vedení sdělovací bude vedeno 

z jihozápadní strany parcely novou přípojkou z ulice Orlovská. Elektrické vedení - veřejné 

osvětlení bude vedeno z jihozápadní strany parcely novou přípojkou z ulice Orlovská. Objekt 

bude napojen na stávající vodovodní řád nacházející se jihozápadně od parcely z ulice 

Orlovské, a to nově provedenou přípojkou. Pro objekt bude zřízena kořenová čistička odpadní 

vody (SO 05)  jihovýchodně od novostavby. Součástí KČOV je septik, odlučovač tuku, 

přípojné potrubí od objektu, kořenové pole o rozloze cca. 1 100 m2, regulační šachta a 

odvodné potrubí vedoucí do místní vodoteče – potoku. Dále vyčištěná voda odteče do 

nedalekého Heřmanického rybníku. Podrobný projekt pro realizaci KČOV musí být odborně 

navržen a bude k němu zhotovena projektová dokumentace (není předmětem bakalářské 

práce). 

 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu  

 

Přípojky technické infrastruktury budou napojeny na stávající inženýrskou infrastrukturu, 

bude provedena kořenová čistička odpadních vod. 

Hlavní příjezdová komunikace bude vybudována a bude napojena na ulici Orlovskou, u 

hlavní příjezdové komunikace bude vybudováno parkoviště o kapacitě 84 parkovacích stání 

ve vzdálenosti cca 80m od novostavby Wellness centra. 
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f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  

 

Stavbou objektu a jeho dalším užíváním nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

Dodavatel stavby musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní 

dopravou. V době od 22
oo

 do 6
oo

 musí být dodržován noční klid. Po dokončení stavby 

provede dodavatel konečný úklid staveniště včetně likvidace zařízení staveniště. Stavbou 

nebude dotčena vzrostlá zeleň. Odpady vzniklé při stavebních pracích budou likvidovány a to 

uložením sutě na řízené skládce. Papírové a plastové obaly budou odvezeny k dalšímu využití 

do sběrny.  Přebytečné deponie budou použity na terénní úpravy kolem objektu. Nakládání s 

odpady bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací  

 

Objekt je navržen jako bezbariérově přístupný a je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace  

 

Průzkumy ani měření nebyly provedeny, není předmětem bakalářské práce. 

 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém  

 

Stavba bude vytyčena dle vytyčovacího výkresu, a to osobou k tomuto úkonu způsobilou, 

akreditovanou geodetickou autorizací. 
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j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory  

 

Předmětem bakalářské práce je řešení vstupní části stavebního objektu SO 01 – Wellness 

centrum. Další stavební objekty, provozní celky jsou: 

SO 02 venkovní bazénová část 

SO 03 zpevněné plochy 

SO 04 parkoviště 

SO 05 kořenová ČOV 

SO 06 kolárna 

Uvedeno ve výkresech  C01, C02. 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby  

 

V bezprostřední blízkosti nově navrhovaného objektu se nenachází žádná stavba, stavba 

nebude negativně ovlivňovat okolní pozemky. 

 

 

l) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků  

 

Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků bude v souladu se:  

Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

Zákonem č. 309/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů 

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit 

potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s 

bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita  

 

Statickým návrhem všech konstrukcí je zabráněno zřícení stavby nebo její části, většímu 

stupni nepřípustného přetvoření či poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 

anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Viz stavebně 

konstrukční řešení – statika, není předmětem bakalářské práce. 

 

 

3. Požární bezpečnost  

 

V objektu jsou nechráněné únikové cesty, jelikož požární výška objektu < 9m. Max délka 

NÚC je 47,5m. Jako požární úsek je vyčleněna šatna hostů a zaměstnanců v 1.PP, dále 

v neřešené části odděleny: sklad lehátek a strojovna VZT. Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

 

Stavba je v souladu se zákonem: 

č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů   ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění 

pozdějších předpisů 

č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 

205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb. 

č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 

předpisů č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb. 

č. 314/2006 Sb. kterým se mění zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změněn některých 

dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon 140/1961 Sb. trestní 

zákon  ve znění pozdějších předpisů 

č. 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů č. 20/2004 Sb. 
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č. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu a ve znění pozdějších předpisů 

č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 

č. 274/2003 Sb. Kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 

č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 

ovzduší) ve znění pozdějších předpisů č. 92/2004 Sb. 

č. 17/1992 Sb. O životním prostředí ve znění pozdějších předpisů č. 123/1998 Sb., 

100/2001 Sb. 

č. 44/1988 Sb. O ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších 

předpisů č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb 

č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

    
 Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby: 

Název odpadu Katalogové 

číslo 

Kategorie Způsob nakládání s 

odpadem 

Beton ( železobeton ) 17 01 01 O Recyklace nebo 

skládka 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a 

keram. výrobků 

17 01 07 O Skládka 

Dřevo 17 02 01 O  Spalovna nebo 

skládka 

Sklo 17 02 0 O Recyklace 

Plasty 17 02 03 O Recyklace 

Železo a ocel 17 04 05 O Recyklace 

Směsné kovy 17 04 07 O Recyklace 

Zemina a kamení 17 05 04 O Recyklace 

Vytěžená hlušina 17 05 06 O Skládka 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N Skládka NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet 17 04 10 N Skládka NO 

Kabely ostatní 17 04 11 O Recyklace 

Izolační materiály, které jsou nebo obsahují 17 06 03 N Skládka NO 
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nebezpečné látky 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O Skládka 

Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 O Skládka 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O Recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 O Recyklace 

Dřevěné obaly 15 01 03 O Spalovna 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, 

nebo obaly látkami znečištěné 

15 01 10 O Spalovna NO nebo 

skládka NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné 

oděvy znečištěné neb. látkami 

15 02 02 N Spalovna NO 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O Skládka 

 

 

5. Bezpečnost při užívání  

 

Veškeré výrobky použité ve stavbě musí splňovat požadavky dle zákona č.22/1997 Sb.- o 

technických požadavcích na výrobky , v platném znění , dále  dle nařízení vlády č. 163/2002 

Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky , v plném znění. 

Budova bude postavena ze zdravotně nezávadných stavebních materiálů, při výstavbě budou 

dodrženy všechny předepsané stavební postupy a požadavky, nosné konstrukce budou 

provedeny dle statického návrhu. Místa s rizikem pádu jsou opatřena zábradlím výšky 1,1 m. 

na střešní ploché konstrukci je navržen úchytný systém pro jištění osob proti pádu. Venkovní 

pochozí plochy jsou navrženy jako protiskluzové, mrazuvzdorné. V průběhu užívání stavby je 

nutné provádět kontrolní revize a prohlídky. 

 

 

6. Ochrana proti hluku  

 

Nově budovaný objekt nebude svým budoucím provozem vyvolávat rušivé vlivy na 

okolní zástavbu a okolní životní prostředí. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla  

 

Stavba je navržena v souladu s:  

ČSN 73 0540-2, tepelná ochrana budov  

Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov  

Budova bude využívat k vytápění místní zdroje tepla: důlní vodu o teplotě cca 30°C, 

metan a prohořívající haldu. Nutno provézt optimalizovaný návrh, není předmětem BP. 

 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace  

 

Jedná se o veřejně přístupnou stavbu, je tedy řešena jako bezbariérová. Přístup do objektu 

je řešen rampou, maximální výškové rozdíly pochozích ploch činí 20 mm. V objektu je 

bezbariérový výtah. Stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, radon, agresivní spodní 

vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma  

 

Objekt bude minimálně zatížen hlukovými emisemi z přístupové komunikace Orlovská, 

jelikož se nenachází v její bezprostřední vzdálenosti. 

Okolí parcely je poddolované území, proto je počítáno s dilatačními celky a navrženo 

speciální zakládání, nemělo by tedy docházet k nežádoucím vlivům ovlivňujících stabilitu a 

použitelnost stavby. 

Hydroizolaci spodní stavby proti zemní vlhkosti a radonu tvoří Alkorplan 35 034, 

nachází se ve skladbě vodorovné pod základovou deskou i ve svislé před opěrnou  ŽB stěnou, 

ve styku bude spojena zpětným spojem. Svislá HI bude vytažena na obvodové k-ce min.  

300 mm nad upravený terén. 
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Stavba se nachází mimo ochranná pásma nenachází se v záplavové oblasti. 

 

 

10. Ochrana obyvatelstva  

 

Nevznikly  žádné požadavky týkající se ochrany obyvatelstva. 

 

 

11. Inženýrské stavby  

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  

 

Pro objekt bude zřízena kořenová čistička odpadní vody (SO 05) jihovýchodně od 

novostavby. Součástí KČOV je septik, odlučovač tuku, přípojné potrubí od objektu, kořenové 

pole o rozloze cca. 1 100 m2, regulační šachta a odvodné potrubí vedoucí do místní vodoteče 

– potoku. Dále vyčištěná voda odteče do nedalekého Heřmanického rybníku. Podrobný 

projekt pro realizaci KČOV musí být odborně navržen a bude k němu zhotovena projektová 

dokumentace (není předmětem bakalářské práce). 

 

b) zásobování vodou  

 

Objekt bude napojen na stávající vodovodní řád nacházející se jihozápadně od parcely 

z ulice Orlovské, a to nově provedenou přípojkou. 

 

c) zásobování energiemi  

 

Objekt bude napojen na stávající rozvod elektřiny nacházející se jihozápadně od parcely 

z ulice Orlovské, a to nově provedenou přípojkou. 
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d) řešení dopravy  

 

Hlavní příjezdová komunikace bude vybudována a bude napojena na ulici Orlovskou, u 

hlavní příjezdové komunikace bude vybudováno parkoviště o kapacitě 84 parkovacích stání 

ve vzdálenosti cca 80m od novostavby Wellness centra. 

 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav  

 

Na parcele se nenachází vzrostlá zeleň, nově navrhovaná je zaznačena v koordinační 

situaci stavby. Zpevněné plochy chodníků budou ze zámkové dlažby H-profil Presbeton a 

příjezdová cesta budou asfaltová a ze zatravňovacích tvárnic Ecoraster.  

 

 

f) elektronické komunikace  

 

Elektrické vedení sdělovací bude vedeno z jihozápadní strany parcely novou přípojkou 

z ulice Orlovská. 

 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

 

  Není součástí objektu. 
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C. Situace stavby   

 

 

C01 Koordinační situace stavby    M 1:500 

C02 Vytyčovací výkres     M 1:500 

C03 Architektonická situace    M 1:500 

 
Situace jsou obsaženy ve výkresové dokumentaci stavby pro provádění stavby. 
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D. Dokladová část   

 

 

a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

projektové dokumentace  

 

Není předmětem bakalářské práce  

 

 

b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií  

 

Není předmětem bakalářské práce. 
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E. Zásady organizace výstavby   

 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště  

 

Navrhovaný objekt se rozkládá na parcelách č. 461/2, 1097/1, 1094/1 v Ostravě, 

v městské části Slezská Ostrava, jejich celková výměra činí 45 972 m
2
 a nachází se v 

nezastavěné části obce, jihozápadně od Heřmanického rybníku. Dosud jsou tyto parcely 

nevyužívány. Přístup na parcelu bude umožněna z komunikace Orlovská a dále po místních a 

nově zbudovaných komunikacích. Stavební parcela byla v KN vedena jako plocha ostatní – 

manipulační plocha. V územním řízení byla převedena na plochu rekreačně-obytnou. 

Zájmová oblast – plocha staveniště SO 01 má přibližně 5 970 m2. Staveniště je mírně svažité, 

budou pro ně zřízeny nové přípojky inženýrských sítí i příjezdová komunikace. Staveniště 

musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob 

oplocením do výšky min. 1,8 m a bude mít pouze jeden vjezd. Pro zařízení staveniště bude 

využito výhradně pozemku bez nároku na sousední pozemky a zvláštní požadavky na okolní 

nemovitosti. Výstavba nevyžaduje zábor zemědělského a lesního půdního fondu. Stavba se 

nenachází v chráněném území.  Realizace stavby nebude mít žádný trvalý negativní vliv na 

okolní výstavbu. Vliv stavby na okolí bude pouze dočasný po dobu výstavby. Místo pro 

deponie a mezideponie bude vyhrazeno v areálu staveniště ve výkresové dokumentaci (není 

předmětem bakalářské práce). 

 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury  

 

Na pozemku nejsou žádné sítě technické infrastruktury. 
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c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.  

 

Staveniště bude v průběhu výstavby napojeno na provizorní přípojku vody a elektřiny 

napojené na veřejné sítě. Odvodnění staveniště bude zajištěno provizorním drenážním 

systémem. 

 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

 

Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob oplocením do výšky min. 1,8 m. Bude opatřeno cedulemi s nápisem 

„Nepovolaným vstup zakázán“. Nejsou žádné požadavky na zabezpečení staveniště pro 

zrakově ani pohybově postižené osoby. 

 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  

 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 

a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 

musí být vyznačen bezpečnostní značkou dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění nařízení 

vlády č. 405/2004 Sb. na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  

 

Na parcele se nenacházejí žádné stávající objekty, je tedy nutné zřídit potřebné 

skladovací prostory,  sociální zázemí pro pracovníky stavby, místa určené pro uložení deponií 

a mezideponií. Budou přistaveny velkoobjemové kontejnery pro vzniklé odpady, nakládání 
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s odpady řešeno viz odstavec E i) této zprávy. Uspořádání zařízení staveniště je specifikováno 

ve výkresové dokumentaci (není předmětem bakalářské práce). 

 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení  

 

V rámci realizace stavby nebudou budovány trvalé objekty zařízení staveniště vyžadující 

samostatné ohlášení. 

 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona § 15 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

 

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisu o bezpečnosti při 

práci. Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit, seznámit se 

zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení a pro 

práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení 

pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelný zápis. Pracovníci dodavatele 

budou seznámeni se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a 

zdroji ohrožení.  

 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  

 

Během stavební činnosti nebude významně poškozeno životní prostředí. 

Charakteristika, zatřídění a nakládání s předpokládanými odpady ze stavby: viz B 4. 
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j) Orientační lhůty výstavby  

 

Zahájení stavebních prací je vázáno s dokončením sanace území (viz. projekt Sanace 

důlních odvalů – není předmětem BP), jehož ukončení se předpokládá na 08/2013. Stavba 

začne bezprostředně po sanaci území, začátek stavebních prací se předpokládá v 09/2013 a 

konec výstavby na 07/2016. 

Dodavatel stavby zhotoví  časový harmonogram stavby SO 01. 
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F. Dokumentace stavby  

 

 

 1.  Pozemní (stavební) objekty 

 

       Objekt SO 01: 

1.1.   Architektonické a stavebně technické řešení  

1. 1. 1. Technická zpráva  

 

a)  Účel objektu  

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

c)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy  

d)  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost  

e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

f)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a 

hydrogeologického průzkumu  

g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních vlivů  

h)  Dopravní řešení  

i)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu  

j)  Výkresová část viz. projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

 

a)  Účel objektu  

 

Navrhovaná stavba bude sloužit jako relaxační wellness centrum s využitím místních 

tepelných zdrojů (důlní voda, prohořívající hlady, metan) a solanky. Zároveň vzniknou nová 

pracovní místa. Řešená část je součástí nově navrhovaného objektu Wellness centra v Ostravě 

– Heřmanicích, jde o vstupní část objektu SO 01. 
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b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace  

 

Řešená část je součástí nově navrhovaného objektu Wellness centra v Ostravě – 

Heřmanicích, jde o vstupní část objektu SO 01, na něž navazuje SO 02 – venkovní bazénová 

část. Obslužnost objektu je zajištěna novou sjízdnou komunikací s obousměrným provozem. 

Pěší provoz je vyřešen zpevněnými plochami pro ně určené. Parkování osobních automobilů 

pro návštěvníky je situováno v blízkosti objektu wellness. 

Konceptuální umístění stavby vyplývá z urbanistické studie z Ateliérové tvorby III., kdy 

novostavba wellness navazuje na nově navrhovaný urbanistický celek v bývalém areálu dolu 

Heřmanice. Stavba je umístěna v průhledové ose směřující z náměstí nového urbanistického 

celku, čímž ji ukončuje. Je navržena na vyvýšené plošině haldy, odkud se nabízejí výhledy do 

údolí, na nově navržený urbanistický celek, Heřmanický rybník, vegetací porostlou haldu a 

zeleň. Novostavba využívá místních tepelných zdrojů: důlní voda, prohořívající haldy, metan 

a také solanky pro lázeňské účely. 

Hmota a forma navrženého objektu vychází z architektonické studie z Ateliérové tvorby 

IV., jedná se o jednoduché kubické objemy, kdy centrální vstupní hlavní objem budovy je 

umístěn v průhledové ose vedoucí od náměstí urbanistického celku. Dále SZ navazuje svým 

objemem na terénní val. Návaznost terénního valu dotváří na protějším JV křídle venkovní 

bazénový prostor ohraničený ochozy. Vstupní zádveří centrálního části se jakoby ztrácí 

transparentností použitého materiálu - skla a podporuje takto čistotu hlavních objemů. 

Novostavba má industriální výraz odrážející prostředí, v němž se nachází, nalezneme zde i 

inspiraci antickými lázněmi i antickým chrámem. Kompozice objektu je koncipována jako 

gradující, rovnež vnitřní prostory gradují svým objemem směrem k jádru. Jde o tektonickou 

stavbu, jsou přiznány monolitické železobetonové nosné sloupy. Křídlo venkovního prostoru 

bazénů je rytmizováno ohraničujícím sloupovím. Rytmus se také projevuje na nejvyšším 

objemu budovy, a to nosnými sloupy ve stejné vzdálenosti. Z budovy je umožněn výhled na 

Heřmanický rybník, údolí, haldu, a také do okolní zeleně, to díky velkoplošným proskleným 

plochám. Aby příliš nedocházelo k přehřívání interiéru, jsou velkoplošné prosklené stěny 

opatřeny reflexní folií, či je možno jejich výplně řešit fototropním zasklením. Vnitřní část 

objektu – bazénová centrální část a saunová část v SZ křídle – jsou řešeny jako intimní, 
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zatemnělé prostory. Na vnitřních stěnách, zejména kolem jádra objektu, jsou jistým způsobem 

„promítnuty“ rastry nosných sloupů, v místě průmětu je stěna prosklena mléčným sklem a 

podsvícena. Terén v okolí je poměrně dost členitý, na saunovou část navazuje val zeminy a 

přechází ve vegetační střechu saunové části. Směrem na JZ a SV od objektu terén klesá a 

nabízí tak zajímavé pohledy. 

Program stavby: 

Hlavním vstupem se dostaneme do zádveří a dále pak do haly s recepcí. Z haly vede 

schodiště pro hosty do1.PP i do 2.NP a schodiště pro zaměstnance do 1.PP. V 1.PP se nachází 

společné šatny pro hosty, jsou vybaveny převlékacími kabinkami, sprchami a WC. Dále je 

zde zázemí pro zaměstnance – šatny, sprchy, WC. Nachází se zde také technická místnost, 

strojovna výtahu, prádelna-sušárna a sklady. K bazénové části se hosté dostanou přes výstupní 

levotočivé zakřivené schodiště, musí projít přes turniket; dále se dostanou do posilovny či na 

WC. Za turnikety je hlavní komunikační prostor, jakýsi ochoz, který slouží také jako 

odpočívárny. Jsou zde umístěny Kneippovy lázně, kačírek, vířivka, vyhřívané lehátka a bar. 

Z ochozu je několik průchodů do jádra budovy – ke studené lázni (Frigidáriu), teplé lázni 

(Tepidáriu) a horké lázni (Caldariu). Jádro je přisvětleno světlíkem, prostor horké lázně má 

formu studňovitého prostoru a rovněž je přisvětlen světlíkem ve střešní konstrukci. Na ochoz 

dále navazuje saunová část, kde najdeme: finskou saunu, parní sauny s chemoterapií či 

audioterapií, infrasaunu, solnou jeskyni a k ochlazení bazének venkovní či vnitřní, sprchy, 

ledová tříšť. V saunovém křídle je možné občerstvit se u baru, jež je mezi touto částí a 

posilovnou, kterou rovněž obsluhuje. Další zmíněný bar je v ochozu u východu do venkovní 

bazénové části. K baru přiléhá kuchyň, sklady, zázemí zaměstnanců. Do 2.NP vede schodiště 

za vstupní halou a výtah, pak další schodiště z ochozu 1.NP. 2.NP je také řešeno způsobem 

ochozu. Uprostřed je obezděná galerie jádra z 1.NP a technické prostupy. Přímo v prostoru 

ochozu 2.NP najdeme vanové koupele, vyhřívané lehátka, odpočívárny, přiléhá k němu 

recepce a bar-kavárna. Další funkce jsou v přiléhajících místnostech: soc. zařízení, solárium, 

kavitace, lymfodrenáž, masáže, zábaly, baňkování atd. Ve venkovní bazénové části je 

relaxační bazén s teplou vodou, vybavený tryskami, ten je spojen průplavem s vnitřní teplou 

lázní. Pak je zde plavecký bazén a vířivka, dále plochy pro lehátka, pro než je v 1.PP 

navrženo skladiště, pro přepravu lehátek a nábytku je ve zpevněné ploše bazénové části 

navržen nákladní výtah. Z 1.NP vedou 4 dvoukřídlé dveře, 3 jsou na JV fasádě vedoucí 

k venkovní bazénové části, zároveň slouží také jako únikové; poslední se nacházejí u SZ rohu 

objektu a slouží jako únikové. 
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c)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy  

 

Plocha pozemku:   45 972 m
2  

(z toho cca 5 970 m
2
 zájmová plocha SO 01) 

Celková zastavěná plocha:  1 500 m
2
 

Zastavěná plocha řešené části: 425 m
2
 

Obestavěný prostor:   17 620 m
3
 

Plochy podlaží: 1.PP  850 m
2
 

   1.NP  1 380 m
2
 

   2.NP  1 100 m
2
 

Celková podlahová plocha:  3 330 m
2 

Objekt je řešen jak tak, aby bylo zaručeno denní osvětlení ve většině místností. Místnosti 

1.PP jsou osvětleny uměle, také sociální zařízení a sklady uvnitř dispozice v 1.NP a 2.NP 

budou řešeny umělým osvětlením.  

 

 

d)  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost  

 

Řešený objekt má dvě nadzemní podlaží a je podsklepen. V řešené části jde o skeletový 

nosný systém z monolitických železobetonových sloupů. Základy jsou tvořeny základovou 

ŽB monolitickou deskou s vyztuženými žebry, navazující na opěrné stěny 1.PP, sloupky 

zádveří jsou podporovány pilotami, v rastru jsou navrženy monolitické železobetonové 

sloupy; stropy, průvlaky a schodiště jsou rovněž železobetonové monolitické, v 1.PP je 

zdvojená instalační podlaha. Střešní konstrukce je navržena jako plochá střecha, nosnou částí 

je jí stropní ŽB monolitická konstrukce v požadovaném spádu střechy. Obvodové výplňové 

zdivo a vnitřní příčky s překlady jsou systémové Ytong. Obvodový plášť je řešen 

systémovým rámovým hliníkovým zasklením Schüco. 

Započetí zemních prací předchází sanace území. Náletová zeleň se na parcele nenachází. 

Bude sejmuta ornice v mocnosti cca 150mm, dojde k vytyčení objektu dle vytyčovacího 

výkresu a rovněž k vytyčení inženýrských sítí. Výkopy budou prováděny pomocí 

mechanizace, případně dle plánu BOZP ručně. Provede se vyhloubení stavební jámy, 
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vykopaná zemina i skrývka ornice budou uloženy na staveništi na místě k tomu určenému a 

následně použity pro terénní úpravy v závěru stavebních prací. Výkopy budou zajištěny dle 

plánu BOZP proti pádu pracovníků či sesuvu půdy. Dno figury jámy se zpevní zhutněným 

podsypem ze štěrku frakce 16 – 32 tl. 100 mm. 

Parcela je situována v blízkosti poddolovaného území, byl tedy zvolen způsob 

zakládání odolávající těmto vlivům, jde o základovou desku s vyztuženými žebry navazující 

na opěrné stěny 1.PP. Stavba se nenachází v záplavovém oblasti. Základová spára je navržena 

nad úrovní podzemní vody a je v nezámrzné hloubce. Základová deska má mocnost 300 mm, 

v rastru nosných ŽB monolitických sloupů jsou navrženy ŽB monolitické žebra desky v obou 

směrech o výšce 600 mm s náběhy na monolitickou desku pod úhlem 45° o velikosti 200/200 

mm, jde tedy o převrácený trámový obousměrný strop. Žebra mají šířky: 400, 500, 550, 

700mm dle umístění a nutnosti uložení stropních dílců tvořících instalační zdvojenou podlahu 

1.PP. Po obvodě podsklepené části přechází žebro š. 550 mm v ŽB monolitickou opěrnou 

stěnu š. 450 mm, vzniká tak ozub 100 mm potřebný pro uložení stropních dílců  

Ytong P4,4-600 o tl. 240 mm. Tyto dílce se vyrábějí do max. rozpětí 6 m, o šířce  

300-625 mm a dle poptávky je možnost zhotovení i atypických dílců s ozuby či prostupy, 

uložení je min.100 mm. Vzniklá instalační mezera pro rozvody TZB má dostatečnou výšku 

600 mm pro spádování ležatého svodného kanalizačního potrubí i pro průlez osob v nutnosti 

opravy. Ve stropu podlahy 1.PP jsou navrženy 3 prostupy 600/600 pro potřeby revizí či oprav 

v místech čistících tvarovek kanalizace, a také prostupy pro vedení svislých kanalizačních 

potrubí. V žebrech tvořících uzavřené úseky instalační mezery jsou také ponechány průlezné 

prostupy pro možnost kontroly, jsou navrženy převážně v místech vedení ležatého svodného 

kanalizačního potrubí. Základová deska s vyztuženými žebry i navazující opěrné stěny jsou 

z železobetonu pevnostní třídy C 20/25, návrh vyztužení musí být provedeno statikem. 

V úrovni uložení stropních panelů Ytong na ŽB žebra vzniká prostor pro ŽB monolitický 

věnec, jeho návrh je rovněž nutný upřesnit statickým výpočtem.  

Pod nosnými ocelovými sloupy vstupního proskleného zádveří jsou navrženy 2 piloty 

min. délky 4 m, optimálně dosahující hloubky základové spáry hlavní části budovy. Optimální 

návrh musí být proveden statikem. Možné řešení je ocelová pilota z válcovaného IPE 120 

s proinjektovanou roznášecí botkou, další možnost je ocelová trouba následně vybetonovaná. 

Hydroizolaci spodní stavby proti zemní vlhkosti a radonu tvoří Alkorplan 35 034, 

nachází se ve skladbě vodorovné pod základovou deskou i ve svislé před opěrnou  ŽB stěnou, 

ve styku bude spojena zpětným spojem. Svislá HI bude vytažena na obvodové k-ce min.  
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300 mm nad upravený terén. Vodorovnou skladbu dále tvoří: zhutněný PT, zhutněné štěrkové 

lože frakce 16-32 mm tl. 100 mm, podkladní betonová mazanina C 20/25 tl. 100mm, 

separační textilie Filtek o 500g/m
2
 o  tl.1 mm, hydroizolace Alkorplan 35 034 tl. 2 mm proti 

radonu, separační textilie Filtek o 500g/m
2
 o  tl. 1 mm, betonová mazanina C 20/25 tl. 50mm, 

ŽB monolitická základová deska C 20/25 tl. 300 mm, instalační mezera tl. 600 mm, stropní 

dílce Ytong P4,4-600 o tl. 240 mm, dále navazují vrstvy podlah 1.PP. Skladba opěrné stěny 

zvenku bude upřesněna projektem speciálního zakládání. V návrhu ji tvoří: nasypaná zemina; 

přizdívka ze ztraceného bednění ZB 25-20 Presbeton, jež bude vyztužena průběžně + 

v rozích, jinak bude vyplněna dusaným štěrkem frakce 16-32 mm, tento způsob umožňuje 

ochranu následující skladby, nabízí možnost rychlejšího unikání zemní vlhkosti apod. Další 

vrstvy jsou: tepelná izolace Isover EPS Perimetr tl. 120 mm; separační textilie Filtek o 

500g/m
2
 o  tl.1 mm; hydroizolave Alkorplan 35 034 tl. 2 mm proti radonu; separační textilie 

Filtek o 500g/m
2
 o  tl.1 mm; vyrovnávací stěrka cementová; ŽB monolitická opěrná stěna C 

20/25 tl. 450 mm; omítka VC vnitřní tl. 15mm. Svislá i vodorovná izolace proti radonu a 

zemní vlhkosti Alkorplan 35 034 bude ve styku spojena zpětným spojem. 

Ve skladbě ploché vegetační střechy o spádu 3% je navržena parozábrana  

Glastek Al 40 Mineral tl. 4 mm a hydroizolační folie Dekplan 77 tl. 1,5mm. Celou skladbu 

tvoří: extenzivní zeleň (dodávaná zakořeněná na výztužné geotextilii), substrát DEK RNSO 

80 tl. 60mm, filtrační a ochranná textilie Filtek 200 tl. 1,5mm, hydroakumulační drenážní a 

ochranná vrstva z nopové folie Dekdren T 20 Garden tl. 20 mm, separační textilie Filtek 300 

tl. 1 mm, hydroizolační fólie Dekplan 77 tl. 1,5mm, separační textilie Filtek 300 tl. 1 mm, 

tepelná izolace EPS Dekperimetr tl. 100 mm, TI EPS 100S Isover tl. 200mm,  

Glastek Al 40 Mineral tl. 4 mm, penetrační nátěr Dekprimer, vyrovnávací cementová stěrka, 

ŽB monolitická stropní deska C 30/37 ve spádu 3% tl. 250 mm. 

V podlahových vrstvách, je-li to potřebné se nachází parozábrana Jutafol N 140 

Special; jako separační a pojistná HI je zde PE folie tl 0,05 mm; dále HI stěrka tl. 2-5 mm pod 

nášlapnými vrstvami. 

Hydroizolaci spodní stavby proti zemní vlhkosti a radonu tvoří Alkorplan 35 034, 

nachází se ve skladbě vodorovné pod základovou deskou i ve svislé před opěrnou  ŽB stěnou, 

ve styku bude spojena zpětným spojem. Svislá HI bude vytažena na obvodové k-ce min.  

300 mm nad upravený terén. 
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Ve skladbě střešního pláště je navržena tepelná izolace EPS Dekperimetr tl. 100 mm, 

TI EPS 100S Isover tl. 200mm. Ve skladbách podlah je navržen pěnový polystyren tl. 60mm 

či expandovaný polystyren tl. 80mm v suterénu. Kontaktní zateplení obvodových konstrukcí 

tvoří tepelná izolace EPS 70 F tl. 160 mm. Vně opěrné ŽB monolitické stěny suterénu je 

Isover EPS Perimetr tl. 120 mm.  

Konstrukční systém je skeletový s přiznanými ŽB monolitickými sloupy z C 30/37 

rozměru 300/300 mm – vnitřní a rohové sloupy nebo 300/500 – vnější sloupy. V 1.PP se 

sloupy nacházejí uvnitř dispozice, po obvodě jsou nahrazeny opěrnou ŽB monolitickou 

stěnou z C 20/25, jež je vetknuta se základovou roštovou deskou. Sloupy mají úpravu 

pohledového betonu. Výplňové obvodové zdivo v 1.NP tvoří zdivo Ytong P2-500 na zdicí 

maltu Ytong a je tl. 300 mm. Vnitřní příčky jsou provedeny z příčkovek Ytong P2-500 na 

zdicí maltu Ytong tl. 100 nebo 150 mm. Předstěny instalačních šachet jsou z čelní strany 

tvořeny jednostranně opláštěnou SDK příčkou Knauf, nosný rastr vyplněn zvukovou izolací a 

předstěna je opláštěna 2x12,5mm SDK deskou. V 1.NP se nacházejí také prosklené příčky, 

jsou protipožární, systém Schüco Firestop II., dveřní otvory nacházející se v nich jsou 

obdobného systému a spolu s protipožární příčkou poskytují ochranu F30. 

Stropní konstrukce jsou tvořeny ŽB monolitickými deskami z C 30/37 tl. 250 mm, 

které jsou vetknuty do příčných ŽB monolitických průvlaků rozměru 300/750 mm (uvnitř 

dispozice) nebo 300/250 mm (v čelní příčné fasádě - jako skrytý průvlak - zároveň i ztužující 

věnec), které jsou rovněž z C 30/37, tyto jsou dále vetknuty do nosných ŽB monolitických 

sloupů. Stropní desky jsou tedy buď oboustranně vetknuty, vyjímečně vykonzolovány. Kolem 

schodišťových prostupů ve stropu nad 1.PP a nad 1.NP jsou navrženy ŽB monolitické 

průvlaky rozměrů: 300/500 a 250/300 mm. V deskách jsou také vynechány prostupy pro 

vedení TZB. Strop nad 2.NP je řešen obdobně, je ale ve spádu 3%, čímž tvoří nosnou a 

spádovou vrstvu ploché vegetační střechy na něm uložené. 

V 1.PP jsou na ozuby ŽB monolitických žeber základové desky uloženy stropní dílce  

Ytong P4,4-600 o tl. 240 mm. Tyto dílce se vyrábějí do max. rozpětí 6 m, o šířce 300-625 mm 

a dle poptávky je možnost zhotovení i atypických dílců s ozuby či prostupy, uložení je 

min.100 mm. Vzniklá instalační mezera pro rozvody TZB má dostatečnou výšku 600 mm pro 

spádování ležatého svodného kanalizačního potrubí i pro průlez osob v nutnosti opravy. Ve 

stropu podlahy 1.PP jsou navrženy 3 prostupy 600/600 pro potřeby revizí či oprav v místech 

čistících tvarovek kanalizace, a také prostupy pro vedení svislých kanalizačních potrubí. 
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Všechny schodiště řešené části jsou navrženy jako železobetonové monolitické 

deskové oboustranně vetknuté z C30/37, všechny mají šířku ramen 1200 mm, tloušťka 

schodišťových desek a mezipodest činí 150 mm, stupně jsou dodatečně dobetonovány 

z C20/25, šířka stupňů je 280 mm a výška nepřesahuje 160 mm. Hlavní schodiště pro 

návštěvníky spojuje všechny 3 podlaží, je levotočivé, z 1.PP do 1.NP vedou dvě ramena 

spojené mezipodestou, z 1.NP do 2.NP pak tři schodišťová ramena a dvě mezipodesty. V 1.PP 

je vetknuto do ŽB žebra základové roštové desky, mezipodesty jsou vetknuty do přídavného 

věnce v obvodové konstrukci, dále je vetknuto do ŽB průvlaků 300/300 lícujícími se 

stropními deskami nad 1.PP a nad 1.NP a také do přídavného průvlaku 300/300mm 

umístěného mezi prvním a druhým nadzemním podlažím. Vedlejší schodiště zaměstnanců je 

pravotočivé, vede z 1.PP do 1.NP a má dvě schodišťová ramena spojené mezipodestou, je 

vetknuto mezi ŽB žebrem základové roštové desky a přídavným věncem v obvodové 

konstrukci, dále mezi tímto věncem a ŽB průvlakem 300/300, jež lícuje horní hranou se 

stropní deskou nad 1.PP. Další schodiště vedoucí z 1.PP do 1.NP je určeno pro návštěvníky 

Wellness centra pro výstup ze šaten, je levotočivé, zakřivené s vloženou mezipodestou, 

vetknuto mezi ŽB žebrem základové roštové desky, ŽB monolitickou stěnou tl. 150 mm 

v 1.PP a ŽB průvlakem 300/300, jež lícuje horní hranou se stropní deskou nad 1.PP. 

Výtah v řešené části objektu spojuje všechny podlaží, je bezbariérový, panoramický, 

hydraulický, průchozí, typ OHAV 630 – Výtahy Ostrava. Je určen pro 8 osob, může být 

používán jako nákladní, jeho max. zdvih je do 22 m, má nosnost 630kg, klec o rozměrech 

1150/1400 mm, potřebné rozměry šachty činí 1650/1800 mm, prohlubeň 1200 mm, je 

vybaven samočinnými posuvnými dveřmi se světlostí vstupu 900 mm. Nosná prosklená 

konstrukce výtahové šachty je dodávkou firmy Výtahy Ostrava. Strojovna je umístěna v 1.PP. 

Hlavní zastřešení řešené části je řešeno plochou jednoplášťovou vegetační extenzivní 

střechou se sedlovým spádem 3%, vzniká tedy jeden hřeben, srážková voda je odváděna do 

TiZn obdélníkových žlabů skrytých pod sklocementovými prefabrikovanými fasádními 

předsazenými dílci. Na štítové straně střechy je navržena nízká atika s oplechováním. Nosnou 

konstrukci ploché střechy tvoří stropní ŽB monolitická deska nad 2.NP ve spádu 3%, má tl. 

250 mm. V konstrukci střechy řešené části se nachází jeden prostup svislého větracího potrubí 

kanalizace, v rámci čtyřhranného větracího komínku je navržena ocelová konstrukce pro 

kotvení (2 kotevní oka) pracovníků na střeše, je zakotvená do stropní k-ce. Tato kovová 

konstrukce bude řešena speciální dodávkou odborné firmy. Ke komínku vede přístupový 

chodník z neřešené části objektu (střešní výlez), dále jsou pochozí dlaždice rozprostřeny po 
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obvodě střechy pro umožnění kontroly. Po obvodě střechy a kolem prostupu je navržen 

kačírek v min. š. 300 mm, který je u žlabů zajištěn proti sesunutí DEK lištou do vegetačních 

střech – typ B 120/80/1 mm nerez. Kačírek je od substrátu oddělen separační filtrační textilií 

Filtek 200. Extenzivní zeleň bude pokládána ve formě zatravňovacích rolí na nosné zpevňující 

geotextilní rohoži. 

Skladba extenzivní vegetační střechy: 

- extenzivní zeleň (dodávaná zakořeněná na výztužné geotextilii) 

- substrát DEK RNSO 80 tl. 60mm 

- filtrační a ochranná textilie Filtek 200 tl. 1,5mm 

- hydroakumulační drenážní a ochranná vrstva z nopové folie Dekdren T 20 Garden tl. 20mm 

- separační textilie Filtek 300 tl. 1 mm 

- hydroizolační folie Dekplan 77 tl. 1,5mm 

- separační textilie Filtek 300 tl. 1 mm 

- tepelná izolace EPS Dekperimetr tl. 100 mm 

- TI EPS 100S Isover tl. 200mm 

- Glastek Al 40 Mineral tl. 4 mm 

- penetrační nátěr Dekprimer 

- vyrovnávací cementová stěrka 

- ŽB monolitická stropní deska C 30/37 ve spádu 3% tl. 250 mm 

 

Zastřešení vstupního zádveří – viz. obvodový plášť, řešeno speciálním projektem, není 

předmětem BP. 

Obvodový plášť je navržen systémem Schüco FW 50
+
 SG mullion-dry, nosná 

konstrukce je z hliníkového roštu, šedé barvy, kotvená kotvícími prvky Schüco do vnějšího 

líce ŽB sloupů a stropních desek. Na roštu je připevněno rámové zasklení, které je 

z bezpečnostního izolačního dvojskla s reflexní fólií (možno nahradit fototropním zasklením) 

zabraňující přehřívání interiéru. Konkrétní osové vzdálenosti uvedeny ve specifikacích. 

V místě ŽB sloupů na fasádě je navržen obklad ze sklocementových fasádních dílců, 

barva šedá 7005 RAL, který se nachází i v úrovni stropní konstrukce nad 2.NP - z vnější 

strany atiky a u okapové části, přičemž překrývá okapová žlab ploché střechy. Dešťové svody 

jsou také skryty pod předsazenými obkladovými sklocementovými dílci sloupů. Tyto 
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prefabrikované dílce mají tl. 10 – 15 mm, jsou vyztužené a je možné zhotovit i atypické 

prvky. Jsou bodově kotveny k ocelovým úhelníkům přichycených na osazovacím rámu 

systémového opláštění Schüco. Přesný návrh rozměrů dílců – viz kladečský výkres s výpisem 

sklocementových prvků, není předmětem BP. 

Návrh vstupního zádveří – prosklené stěny s přístřeškem řeší komplexní dodavatelský 

projekt, jež není předmětem BP. Nosná konstrukce se skládá z: 

- uzavřených čtvercových ocelových svislých a vodorovných prvků s antikorozní úpravou, 

sloupky jsou kotveny k pilotám, dále svařeny s vodorovným rámem, který je přikotven 

k obvodovým ŽB sloupům objektu – posuvná podpora; 

- skleněných průřezem obdélníkových lepených nosníků z bezpečnostního skla, horní hrana 

lepena s bezpečnostním sklem tvořící zastřešení, čelní hrana lepena s krajním obdobným 

skleněným nosníkem; nosníky jsou kotveny k rámu systémového obvodového pláště Schüco 

způsobem umožňující posun, volný konec vynesen pomocí ocelových táhel či kotveno 

bodovým kotevním systémem k ocelovému nosnému rámu; 

- ocelových táhel (ocelová antikorozní tyč / ocelové lano s rektifikací), upevněných bodovým 

kotevním systémem (např. Merano-Spider 200, Yawal) ke skleněné konstrukci přístřešku, 

dále kotveny k rámu syst. obvodového pláště Schuco pomocí navařeného plechu s otvorem 

pro kotvení táhla. 

Vstupní dveře proskleného zádveří jsou zvoleny jako samočinné dvoukřídlé rozměru 

1800/2500 mm, Schuco s hliníkový rámem a bezpečnostním sklem, osazeny do hliníkového 

osazovacího rámu, jež je upevněn mezi hlavní ocelový nosný rám zádveří. Opláštění zádveří 

pomocí bezpečnostního skla, které je bodově kotveno ke svislým nosným prvkům – 

ocelovému rámu zádveří / osazovacímu dveřnímu rámu / skleněným lepeným sloupkům 

obdélníkového průřezu. V rozích zádveří vynechány mezery v opláštění cca 20 mm, dále je 

zádveří provětráváno pomocí ventilačních úseků u soklu (Tahokov – typ oka Fils 5, hliník, 

v upevňovací liště) a pod zastřešením (kde je vynechána mezera 30 mm). Skleněné střešní 

plochy jsou spádovány směrem od budovy 5%, rovnoběžně s budovou 3%, složený spád činí 

5,7%. Samotné skleněné dílce střechy jsou rovinné a mají tvar kosodélníku, mezi sebou jsou 

spojeny kovovými spojovacími profily a jsou přilepeny ke skleněným nosníkům. Na čelní 

straně střešní roviny je přilepen skleněný profil pod úhlem 45° a převyšuje střešní rovinu  

o 80 mm, tím tvoří okap. Na boční straně střešní roviny je obdobně přilepeno skleněné 
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lemování s přesahem 50 mm, lemování je od žlabu odsazeno o 80 mm, čímž vzniká chrlič 

dešťové vody. Na upraveném terénu je pro tekoucí vodu navržen kačírek s odvodněním. 

Vstupní dveře v obvodovém plášti Schüco a navržené okenní výklopné otvory 

v hliníkovém rámu jsou rovněž systémové Schüco, vstupní dveře do zádveří i do haly jsou 

dvoukřídlé samočinně otvíravé. Podrobnější specifikace v projektové dokumentaci. 

Roznášecí vrstvy podlah jsou navrženy jako plovoucí, jsou od stěnové konstrukce 

oddělena pružnou vložkou tl. min. 10 mm. Jako nášlapné vrstvy jsou navrženy: litá 

cementová stěrka, keramická dlažba či zátěžový koberec. Pokud v místnosti není keramický 

obklad, je u podlahy proveden soklík výšky 100 mm. 

 

Skladba S2 (1.NP, 2.NP): 

- litá stěrka cementová, 20mm 

- HI stěrka, 2-5mm 

- betonová mazanina C12/15 s podlahovým vytápěním, 60mm 

- separační PE fólieE, 0,05mm 

- pěnový polystyren, 60mm 

 

 

Skladba S3 (1.NP, 2.NP): 

- keramická dlažba, 8mm 

- tmel, 7mm 

- HI stěrka, 2-5mm 

- betonová mazanina C12/15 s podlahovým vytápěním, 70mm 

- separační PE fólie, 0,05mm 

- pěnový polystyren, 60mm 

 

Skladba S4 (1.NP, 2.NP): 

 

- zátěžový koberec, 7mm 

- separace Filtek 150, 2mm 
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- samonivelační stěrka, 5-10mm 

- betonová mazanina C12/15 s podlahovým vytápěním, 70mm 

- separační PE fólie, 0,05mm 

- pěnový polystyren, 60mm 

 

Skladba S6 (1.PP): 

- litá stěrka cementová, 20mm 

- HI stěrka, 2-5mm 

- betonová mazanina C12/15 s podlahovým vytápěním, 45mm 

- separační PE fólie, 0,05mm 

- expandovaný polystyren, 80mm 

- separační PE fólie, 0,05mm 

 

Skladba S7 (1.PP): 

- keramická dlažba, 8mm 

- tmel, 7mm 

- HI stěrka, 2-5mm 

- betonová mazanina C12/15 s podlahovým vytápěním, 45mm 

- separační PE fólie, 0,05mm 

- expandovaný polystyren, 80mm 

- separační PE fólie, 0,05mm 

 

 

Železobetonové nosné viditelné konstrukce mají povrchovou úpravu ochranným, 

difúzním, čirým, impregnačním nátěrem SIKAGARD - 700 S určeným pro pohledový beton. 

Na zdivo z přesných tvárnic Ytong P2-500 budou v interiéru provedeny 

vápenocementové omítky o tl. 15mm s nátěrem bílé barvy Primalex Polar. VC omítka bude 

rovněž na opěrné obvodové ŽB stěně v 1.PP, s nátěrem bílé barvy Primalex Polar a navíc 

bude opatřena hydrofobním difúzně otevřeným omyvatelným nátěrem. 
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Na kontaktní zateplení obvodových konstrukcí tvořené tepelnou izolací EPS 70 F  

tl. 160 mm se provede přetmelení, vloží se výztužná perlinka + chránící úhelníky, znovu 

přetmelení a pohledovou vrstvu tvoří cementová stěrka vyhlazovací Planitop 540 Mapei, 

barva bílá - 9003 RAL. V soklové části je použita flexibilní bazénová stěrka Antol Flex 2K, 

Torggler tl. 4mm, barva šedá – 7005 RAL. 

Keramické obklady jsou navrženy v místnostech kuchyní a sociálních zařízení, výšky 

obkladů jsou 600, 1500 a 2000 mm, viz půdorysy podlaží. Barevné provedení, druh a způsob 

kladení – viz kladečské výkresy, není předmětem BP. 

Sádrokartonové podhledy Knauf RFI tl. 15mm připevněné na zavěšených roštech 

z CD profilů, jsou impregnované, protipožární; zakrývají vedení TZB pod stropní konstrukcí 

ve všech podlažích, návrh v místnostech - viz projektová dokumentace. 

Klempířské výrobky (např. oplechování atiky, lemování, žlab) jsou z TiZn plechu  

tl. 0,6mm. Bližší specifikace – viz projektová dokumentace. 

Zámečnické výrobky z oceli – viz projektová dokumentace. 

 

 

e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

 

Nutno dodržet požadavky ČSN 73 0540-2, tepelná ochrana budov a Vyhlášky č. 

148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Okenní a dveřní otvory jsou systémové Schüco 

a spolu s tímto systémem Schüco FW 50
+
 SG mullion-dry tyto požadavky splňují (U=1,4 

W/m
2
K). tepelně-technické vlastnosti objektu nejsou předmětem BP. 

 

 

f)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a 

hydrogeologického průzkumu  

 

Vzhledem k nedostatečnému průzkumu podloží je založení objektu řešeno monolitickou 

železobetonovou roštovou deskou s opěrnými stěnami v nezámrzné hloubce. Hladina spodní 

vody nedosahuje základové spáry, je předpokládán výskyt radonu – hydroizolace spodní 

stavby je tomuto přizpůsobena.  

 



57 
 

g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí, řešení případných negativních vlivů  

 

Stavba je v souladu se zákonem: 

č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů   ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění 

pozdějších předpisů 

č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 

předpisů č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb. 

č. 314/2006 Sb. kterým se mění zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změněn některých 

dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon 140/1961 Sb. trestní 

zákon  ve znění pozdějších předpisů 

č. 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů č. 20/2004 Sb. 

č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 

ovzduší) ve znění pozdějších předpisů č. 92/2004 Sb. 

č. 17/1992 Sb. O životním prostředí ve znění pozdějších předpisů č. 123/1998 Sb., 

100/2001 Sb. 

č. 44/1988 Sb. O ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších 

předpisů č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb 

    

Nakládání s odpady – viz odstavec E. i). 

 

 

h)  Dopravní řešení  

 

Hlavní příjezdová komunikace bude vybudována a bude napojena na ulici Orlovskou přes 

místní komunikace, u hlavní příjezdové komunikace bude vybudováno parkoviště o kapacitě 

84 parkovacích stání ve vzdálenosti cca 80m od novostavby Wellness centra. 

 

 

i)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu  

 

Celkové řešení stavby je zpracována v souladu s:  
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Zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon  

Vyhláškou č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  

Vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

Vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci 

 

 

1. 1. 2. Výkresová část  

 

Výkresová část je obsažena v příloze této projektové dokumentace (viz. přílohy).  

 

 

1.2. Stavebně konstrukční řešení – statika 

 

1. 2. 1. Technická zpráva 

  

Není předmětem bakalářské práce. 

 

 

1. 2. 2. Výkresová část  

 

Výkresová část je obsažena v příloze této projektové dokumentace (viz. přílohy).  
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5. Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat částečnou projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby navrhovaného objektu Wellness centra v Ostravě Heřmanicích. Tato budova 

sloužící k rekreaci je určena široké veřejnosti, nabízí nevšední atmosféru postindustriální 

krajiny v kontrastu s přírodou, tyto protiklady utváří jedinečnou identitu místa. Objekt 

využívá negativních důsledků důlní činnosti: termické činnosti haldy k vytápění objektu spolu 

s důlní vodou a metanem. Myšlenku Wellness centra ještě více podpořila přítomnost solanky 

v podloží. Řešení může být inspirací, jak se dá naložit s brownfields.  

Postupnou prací, počínaje urbanistickou studií, přes jednotlivé stupně projektové 

dokumentace až po předmětnou bakalářskou práci, jsem se seznámila s postupem navrhování 

staveb.  Také odborné konzultace se specialisty jsou mi velkým přínosem. 
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6. Poděkování 

 

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat osobám, jež mi během studia poskytly odborné 

rady v průběhu od urbanistické studie až do závěru práce.  

 

Děkuji panu Ing. arch. Igoru Krčmářovi za odborné vedení, množství rad a konzultací od 

řešení urbanistické studie po bakalářskou práci, včetně architektonického detailu. 

 

Děkuji panu Ing. Janu Marečekovi, Ph.D. za odborné rady a konzultace z oboru 

pozemního stavitelství. 

 

Děkuji panu Ing. arch. Josefu Kiszkovi za nesčetné množství rad a konzultací během 

celého studia Ateliérové tvorby. 

 

Děkuji paní Ing. Isabele Bradáčové, CSc. za konzultaci z oboru požární bezpečnosti. 
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7. Seznam použitých zdrojů a literatury   

      

a) Seznam použité literatury 

 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb  

Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov  

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
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Obr. 4 – zaplombovaná těžní jáma, halda  - vlastní fotografie        
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