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1 Úvod 

Obsahem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro řešenou budovu s názvem Hotel 

Louis, v areálu Jeremenko, Ostrava-Vítkovice. Objekt hotelu je navržen v bývalém areálu 

dolu Jeremenko. V současnosti vlastní řešenou část areálu státní podnik DIAMO, který zde 

provádí čerpání důlních vod a udržování důlního díla.  Bakalářská práce se dělí na část 

textovou, ve které jsou údaje o řešeném území, a výkresovou, obsahující projektovou 

dokumentaci, zejména výpisy specifikace prvků, vizualizace objektu a specializace 

architektonický detail. 

1.1 Identifikace problémů území  

V současnosti se řešené území nachází v městské části Ostrava-Vítkovice, vedle křížení 

komunikací Rudné a Místecké, a železniční tratě. Tyto dopravní koridory oddělují území od 

zbytku městské části a tvoří zde bariéru pro pěší dopravu. Dnes je areál hlavně využíván pro 

čerpání důlních vod z Ostravské uhelné pánve, tato činnost je předpokládána do roku 2028.  

1.2 Stanovení cíle práce  

Práce je vypracována dle rozsahu, určeného v zadání bakalářské práce, úroveň projektové 

dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem, souvisejícími vyhláškami a 

normami. Cílem bakalářské práce je vytvoření dokumentace pro provádění stavby Hotelu 

Louis v areálu Jeremenko. 

1.3 Předpokládaný přínos práce 

Přínosem práce je vyřešit území pro budoucí využití, které spočívá ve změně funkce areálu. 

V současnosti se zde nachází průmysl a výroba, budoucnost areálu spočívá ve využití pro 

rekreaci a volný čas.    
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2 Současný stav  

Ostrava patří mezi největší město Moravskoslezského kraje, a mezi třetí největší v České 

republice. Ostrava se nachází na severovýchodě republiky na soutoku dvou velkých řek – 

Ostravice, Odry. V minulosti byla Ostrava nazývána „ocelové srdce republiky“ [1]. Bylo to 

díky těžkému průmyslu. V současnosti jsou již veškeré doly v Ostravské části- černouhelné 

pánve utlumeny. Dnes slouží pouze dva, pro čerpání důlních vod. Jedním z takto využívaných 

dolů je i oblast Jeremenko. Čerpání důlních vod je plánováno do roku 2028.  

 

Obr. 1: Stávající situace areálu 

2.1 Areál Jeremenko  

Lokalita bývalého dolu Jeremenko se nachází v městské části Vítkovice. Areál je oddělen ze 

severní strany pozemní komunikací Rudná (I/11), ze západní strany pozemní komunikací 

Místecká (I/56), z jižní strany tvoří hranici drážní těleso a z východní strany bytovou 

zástavbou dnes nazývána „ Kolonie Jeremenko“. V blízkosti protéká řeka Ostravice, do níž se 

vypouští čerpané důlní vody.  
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Od 25. května 1891 byl založen důl Jeremenko, pod názvem „Nová Jáma“. Zakladatelem byly 

Spojené Vítkovické kamenouhelné doly. Název dolu byl v roce 1895 změněn na „Jáma 

Louis“. V roce 1892 se začala hloubit těžní jáma, první těžba se vytěžila v roce 1896. V letech 

1922-1929 byla prohloubena větrní jáma a pro těžní jámu č. 1, byl postaven nový parní těžní 

stroj. V 30. letech byla těžní jáma prohloubena na úroveň 7. Patra do hloubky 819 metrů. 

Počátkem roku 1943 začali nacisté hloubit jámu č. 3, do června roku 1944 dosáhla hloubka 

133 metrů, hloubení bylo zastaveno. Dne8.prosince 1946 byl důl přejmenován na „Důl 

Generál Jeremenko, na počest velitele sovětských armád. V roce 1970 se důl přejmenoval na 

„Důl Maršál Jeremenko“. Od roku 1958 pokračovalo hloubení jámy č. 3, které bylo 

dokončeno v roce 1966, kdy se dosáhlo konečné hloubky 1 061,85 metrů. Těžba byla 

ukončena 31. prosince 1992. [2] 

 

Obr. 2: Pohled na těžní věž dolu Jeremenko, [3]  

Dnes je areál v částečném vlastnictví státního podniku DIAMO, firmou Vaněk-strojírenská 

výroba, Českomoravský beton a Mercedes. DIAMO zde má správní budovu, kde bude sídlit 

do doby, než bude ukončeno čerpání důlních vod. Také můžeme najít v areálu památkově 

chráněné budovy, nejvýznamnější z nich je dominanta – těžní věž, vysoká 55 metrů. Firma 

Vaněk revitalizuje své objekty, v nedávné době zde postavili skladovací budovu, která 

konceptem nezapadá. V části vlastněné státním podnikem jsou i budovy, které nemají využití 

a chátrají.  
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Obr. 3: Majetkové vztahy v areálu 

Cílem urbanistického návrhu (v ATT III.) bylo vyřešení potenciálu místa. Jak ve vědeckém 

směru, historickém, tak i v sportovním a odpočinkovém. Výsledkem studie bylo rozdělení 

areálu do 5 zón podle jejich využití. Severozápadní oblast byla vyčleněna jako lázeňská část, 

do níž byl navržen hotel, lázeňský komplex. Jihovýchodní oblast byla vyčleněna jako 

živnostenské území, do níž byly navrženy laboratoře, obchody, administrativa. 

Severovýchodní oblast, ve které se nachází budovy firmy Vaněk, byla vyčleněna jako 

podnikatelské území, do něhož byl umístěn vědecko-průmyslový inkubátor, restaurace. 

Jihozápadní oblast byla vyčleněna jako sportovně-rekreační část. Do níž byl navržen 

parkovací dům, sportovní hala, venkovní kurty, horolezecká stěna, in-line plocha. Uprostřed 

areálu byl navržen technologický park.  
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Obr. 4: Rozvržení areálu v urbanistické studii ATT III. 

2.2 Řešená část areálu  

Místo určené pro výstavbu hotelu Louis se nachází v severozápadní části. V dnešní době se 

zde nachází budova pro skladování hořlavin, rozvodna, dřeviště. Většina území určeného 

k výstavbě jsou zastavěna. Proto jsme nepotřebné objekty v ATT III. posoudili, jako prvky 

určené k demolici. Což nám nabízí nádherný, otevřený prostor s výhledem na těžní věž, důlní 

věž. Tyto dominanty naznačují průmyslový charakter areálu.  
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3 Navrhované řešení areálu 

Zpracování urbanistické studie v předmětu ATT III. je výsledkem rozsáhlých analýz. Hlavní 

myšlenkou bylo zachování současné industriální budovy, které se nacházejí na pozemku 

firmy Vaněk. Zachovat kulturní památky těžní věže se strojírnou těžní věže, kulturní památku 

vodní jámy. Zrekonstruovat administrativní část firmy DIAMO.  

Zároveň vnést do areálu i novou myšlenku, a to, vytvoření ozdravného centra s využití 

čerpané vody. Tato voda je chloridový typ mořské vody, má asi 26 – 27 °C, a má 

balneologické účinky. Také vybudovat na okraji areálu malou železniční zastávku, sloužící 

pro hosty lázní.  

 

Obr. 5: Objekty určené k demolici, zachované objekty  

 

V severozápadní části areálu se nachází stávající administrativní budova státního podniku 

DIAMO, místo pro navržení hotelového komplexu včetně nové plochy pro parkování, a také 

budova pro lázeňství.  
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Severovýchodní část, ve které se nacházejí stávající budovy od firmy Vaněk a stávající těžní 

věž, je určena pro zónu podnikatelského inkubátoru. Nachází se zde historická budova těžní 

věže, dostavba restaurace s galerií ke stávajícímu objektu rozvodny, výzkumné centrum pro 

výzkum spodní vody.  

Jihozápadní část, která je určena na rekreaci a sportovní aktivity. Nachází se zde sportoviště 

pro různé sporty, venkovní kurty, in-line dráha, horolezecká stěna, parkovací dům. Pro lepší 

dopravu a využití jednokolejné tratě, je zde vytvořena železniční zastávka. 

Jihovýchodní část vymezuje oblast pro živnostenskou zónu. Jsou zde obchody, malé 

prodejny, kanceláře firem.  

V centru těchto sektorů je umístěn historicko-technologický park, který vybízí k relaxaci 

v podobě procházky, možnosti odpočinutí. V parku se nachází velké množství soch, 

připomínající průmyslový areál.  

Dopravní dostupnost do areálu je velmi dobrá. První možností je MHD- DPO, tramvajová 

nebo autobusová doprava, zastávky: Důl Jeremenko, Bivojova. Druhou možností je přijet 

automobilem, odbočení z ulice Rudné na ulici Sirotčí, na ulici Ocelářskou. V areálu se 

nachází parkovací dům, ale také množství záchytných parkovacích ploch v jednotlivých 

sektorech areálu. 

3.1 Hotel Jeremenko  

Architektonická studie hotelu Louis byla vyřešena v předmětu ATT IV. Hlavní záměr byl 

v severozápadní části vytvořit parkovací stání pro návštěvníky hotelu, využití čerpané vody 

pro vytápění. Myšlenkou bylo vytvoření budovy pro ubytování včetně společného stravování. 

Kvůli nadměrnému hluku z ulice Rudné je objekt hotelu posunut, před ním je parkovací 

plocha, chrání jej navržená zeleň. Pro zvýraznění vstupu je vstupní portál vysunut.  

V budově je část veřejná, soukromá. Část veřejná se dělí na: restauraci, vstupní prostor, 

recepce, kanceláře pro vedení hotelu. Část soukromá se dělí na: jednotlivé pokoje, které mají 

různou velikost i počet lůžek. Ubytování umožňuje až 150 hostů, stejná kapacita je i pro 

restauraci, v teplých měsících je kapacita rozšířena o cca 20 míst na terase. Pro návštěvníky 

slouží dvě parkoviště o celkové kapacitě 86 stání pro osobní automobily a 6 stání pro ZTP. 
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Jedná se o pěti podlažní budovu. V prvním podlaží se nachází veřejný sektor, v druhém až 

pátém podlaží soukromá zóna. Celkem na každém patře je 15 pokojů, celkem 60 pokojů. 

3.2 Veřejné prostranství v okolí hotelu  

Hlavní přístupovou komunikací je ulice Lidická, která přímo vyúsťuje na silnici I/11(Rudná). 

Z této ulice je přímý vjezd na parkoviště a pro zásobování, a na jejím konci se nachází točna 

před hlavním vstupem hotelu. Pěší komunikace vedou rovnoběžně s ulicí Lidická nebo 

směřují do přilehlého areálu přes nový park. V něm se nachází restaurace s galerií, kulturní 

památky těžních věží dolu Jeremenko.  

Severně od řešeného objektu je umístěno hlavní parkoviště hotelu s kapacitou 44 místi včetně 

3 místi pro ZTP. Celková kapacita míst určených pro parkování v areálu v blízkosti hotelu je 

92 včetně 6 míst pro ZTP. Přes hlavní parkoviště je přístup do severozápadní části hotelu pro 

zásobování. V této části se také nachází vstup pro zaměstnance a vstupy do jednotlivých 

skladů.  

Ve východní části se nachází hlavní vstup hotelu, před kterým je možnost dočasného 

parkování pro hosty hotelu, a příjezd taxi služby. Tato plocha bude také sloužit jako nástupní 

plocha pro hasičský záchranný sbor. Kolem vstupu jsou umístěny lavičky s odpadkovými 

koši.  

V jižní části hotelu je umístěna letní terasa, která navazuje na vnitřní dispozici. Je z ní 

vynikající výhled na dominanty areálu a do zelených ploch parku. Západní část budovy je 

směřována do klidových ploch.  
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4 Dokumentace pro provádění stavby 

A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby  

Název stavby:    hotel Louis  

Kraj:      Moravskoslezský  

Obec:      Ostrava  

Okres:      Ostrava-město 

b) Místo stavby  

Místo stavby:     ulice Lidická, areál Jeremenko, Ostrava-Vítkovice  

Katastrální území:    Ostrava-Vítkovice, 714071  

Parcelní číslo:    227/44 

Druh stavby:     novostavba  

Zadavatel:     VŠB-TUO, Fakulta stavební, katedra architektury 

Projektant:    Veronika Lišoková 

c) Předmět dokumentace 

Stupeň projektové dokumentace:  dokumentace pro provádění stavby  
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A.1.2 Údaje o žadateli  

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu  

Jméno:     Veronika Lišoková 

Adresa:     Ciolkovského 624, 734 01, Karviná  

Kontakt:     Veronika.lisokova@centrum.cz  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

a) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace  

Jméno:     Veronika Lišoková  

Adresa:     Ciolkovského 624, 734 01, Karviná  

Kontakt:     Veronika.lisokova@centrum.cz  

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Podkladem byla osobní prohlídka areálu, zaměřená na prohlídku stávajících budov a okolního 

terénu. Konzultace se zástupcem státního podniku DIAMO Ing. Roman. 

A.3 Údaje o území  

a) Rozsah řešeného území; zastavěné území  

Parcelní číslo:    227/44  

Výměra pozemku:    3 830 m2 

Katastrální území:    Ostrava-Vítkovice, 714071 

Typ parcely:     zastavěná  
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b) Dosavadní využití a zastavěnost území  

Řešený pozemek se nachází v Ostravě-Vítkovicích, v areálu Jeremenko. Celková výměra 

pozemku je 3 830 m
2
, s parcelním číslem 227/44, je ve vlastnictví státního podniku DIAMO. 

Pozemek je evidován jako zastavěná plocha stávající budovou pro sklad. Přidružené prostory 

slouží jako parkovací plochy. Tento objekt je určen k demolici. Přístupy k pozemku jsou 

bezproblémové, přístup je veden z ulice Lidická.  

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Řešený pozemek není chráněn podle jiných právních předpisů.  

d) Údaje o odtokových poměrech  

Řešené území se nachází v rovinatém terénu. Dešťové vody jsou zasakovány na místě. 

Geologické poměry jsou dobré. Hladina podzemní vody se nachází minimálně pět metrů pod 

úrovní terénu. V blízkosti se čerpají důlní vody, které mají vliv na nízkou hladinu podzemní 

vody. Voda je odčerpávána do řeky Ostravice.  

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování  

Projekt stavby není v souladu s platným územním plánem obce Ostrava. Je potřeba zažádat o 

změnu územního plánu.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

Projektová dokumentace odpovídá požadavkům stavebního zákona č.183/2006 Sb. 

Dokumentace je v souladu s vyhláškami: 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  

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

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

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

staveb, a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci. 

Stavba je podmíněna změnou územního plánu. V současnosti se zde nachází plochy pro 

průmysl, po změně budou plochy určeny pro sport a rekreaci.  
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Napojení na stávající elektroinstalační síť, vodovod, kanalizace bude navrženo dle vyjádření 

správce sítí. Objekt není v rozporu s regulativy území. Veškeré požadavky dotčených orgánů 

byly splněny. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci projektu nebyly řešeny žádné výjimky. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Podmíněnou investicí je demolice stávajících objektů: vodní nádrž, budova pro skladování, 

parkovací plochy. 

j) Seznam pozemku a staveb dotčených umístěním stavby  

Stavba se nachází uprostřed areálu ve vlastnictví státního podniku DIAMO, nebudou dotčeny 

okolní, sousední pozemky.  

A.4 Údaje o stavbě  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Členění na jednotlivé stavební objekty viz. výkres č.1.02 Koordinační situace 

SO 01 Hotel Louis        15 572,50 m
3
 

SO 02 Terasa         85,15   m
2
 

SO 03 Zpevněné plochy- pěší komunikace     203,23  m
2
 

SO 04 Zpevněné plochy- parkování      1 217,00  m
2 
 

SO 05 Zpevněné plochy- příjezdová komunikace     411,00  m
2
 

SO 06 Přípojka vodovod       64,76   m 

SO 07 Přípojka el. vedení       42,78   m  

SO 08 Přípojka TUV       79,93   m 

SO 09 Přípojka dešťová kanalizace      12,23   m  

SO 10 Přípojka splašková kanalizace     70,23   m 

b) Účel užívání stavby 

Stavební objekt bude sloužit jako tříhvězdičkový hotel.  
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Řešený objekt je navrhnutý jako trvalá stavba. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  

Na pozemku se nenachází žádné památkově chráněné objekty. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb  

Stavba splňuje požadavky bezbariérového užívání dle vyhlášky 398/2009 Sb., O obecných 

technických požadavcích zabezpečující užívání staveb. Projektová dokumentace odpovídá 

požadavkům stavebního zákona č.183/2006 Sb. Dokumentace je v souladu s vyhláškami: 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  

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

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

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

staveb, a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů  

Napojení na stávající elektroinstalační síť, vodovod, kanalizace bude navrženo dle vyjádření 

správce sítí. Objekt není v rozporu s regulativy území. Veškeré požadavky dotčených orgánů 

byly splněny. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení  

V rámci projektu nebyly řešeny žádné výjimky. 
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h) Navrhované kapacity stavby  

Kapacita SO 01:       150 hostů    

        15 zaměstnanců  

Plocha pozemku:       3 830 m
2
    

Obestavěný prostor:       15 572,5 m
3
  

Zastavěná plocha:       928,62 m
2
 

Počet nadzemních podlaží:     5  

i) Základní bilance stavby  

Stavba je řešená jako nízkoenergetický dům, šetří s energiemi a hmotami. Podrobnější řešení 

budou zhotoveny realizační firmou při zpracování dokumentace pro realizaci stavby.  

Hospodaření s dešťovou vodou bude zajištěno pomocí vsakovacích boxů, do kterých bude 

zaústěna dešťová kanalizace, která odvádí srážkové vody ze střech hotelu.  

Při výstavbě nevzniká nebezpečný odpad, ostatní odpady budou tříděny a odvezeny na 

skládku, nebo do sběren druhotných surovin. 

j) Základní předpoklady výstavby  

Předpokládaná délka výstavby objektu by neměla překročit 24 měsíců. Výstavba nevyžaduje 

žádná omezení. Zahájení je v dubnu 2014 a ukončení by mělo následovat v dubnu 2016. 

Přesné datum bude upřesněno investorem na základě časového harmonogramu od dodavatele. 

Předběžný postup výstavby:  

1. Demolice stávajících objektů  

2. Vytýčení stavby 

3. Sejmutí ornice, výkopy pro základy 

4. Betonáž základů, podkladního betonu  

5. Hydroizolace spodní stavby  

6. Zdění svislých nosných konstrukcí 1.NP  

7. Montáž ŽB stropu nad 1.NP  

8. Zděný svislých nosných konstrukcí 2.NP  
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9. Montáž ŽB stropu nad 2.NP  

10. Zděný svislých nosných konstrukcí 3.NP  

11. Montáž ŽB stropu nad 3.NP  

12. Zděný svislých nosných konstrukcí 4.NP  

13. Montáž ŽB stropu nad 4.NP  

14. Zděný svislých nosných konstrukcí 5.NP  

15. Montáž ŽB stropu nad 5.NP  

16. Montáž ploché střechy 

17. Osazení výplní otvorů 

18. Instalace rozvodů TZB  

19. Montáž vnitřních obkladů, instalace podhledů, podlahových vrstev  

k) Orientační náklady stavby  

Podrobnější výpočty jsou popsány v kapitole 5 Parametrický odhad nákladů. 

Orientační cena stavebního objektu bez DPH:   86 800 000,- Kč  

Orientační cena celkových nákladů bez DPH:   113 400 300,- Kč  

Plocha pozemku:       3 830 m
2
    

Obestavěný prostor:       15 572,5 m
3
  

Zastavěná plocha:       928,62 m
2
 

Počet nadzemních podlaží:     5  
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

Členění na jednotlivé stavební objekty viz. výkres č.1.02 Koordinační situace 

SO 01 Hotel Louis        15 572,50 m
3
 

SO 02 Terasa         85,15   m
2
 

SO 03 Zpevněné plochy- pěší komunikace     203,23  m
2
 

SO 04 Zpevněné plochy- parkování      1 217,00  m
2 
 

SO 05 Zpevněné plochy- příjezdová komunikace     411,00  m
2
 

SO 06 Přípojka vodovod       64,76   m 

SO 07 Přípojka el. vedení       42,78   m  

SO 08 Přípojka TUV       79,93   m 

SO 09 Přípojka dešťová kanalizace      12,23   m  

SO 10 Přípojka splašková kanalizace     70,23   m 
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B. Souhrnná technická zpráva  

B.1 Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku  

Řešený pozemek se nachází v městské části Ostrava-Vítkovice, v areálu bývalého dolu 

Jeremenko. Pozemek leží mezi ulicemi Lidická a Sirotčí. Parcela je územním plánem 

označena jako území pro lehký průmysl, je rovinná s výhledem na pozemní komunikaci 

Rudná. Na pozemku se nachází stávající parkovací plocha, objekt budovy pro skladování, 

požární nádrž. Před realizací stavby bude nutné tyto objekty odstranit. V okolí se nachází 

administrativní budova státního podniku DIAMO, vodní jáma. 

Pro pěší je parcela přístupná z ulice Rudné skrz celý areál Jeremenko. Automobilová doprava 

má přístup také z ulice Rudné na ulici Lidická.  

Pozemek, na němž se objekt nachází, nebude oplocen. 

b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Osobní prohlídka:  Opakovaná osobní prohlídka staveniště pro pořízení 

fotodokumentace stávajícího stavu.  

Radonový průzkum:  Dle mapy radonového rizika leží řešená lokalita v oblasti 

s nízkým až středním rizikem.  

Geologický průzkum:  Geologické složení půdy tvoří vápnité jíly, sprašové hlíny a na 

povrchu navážky. V důsledku intenzivní lidské činnosti byl 

přirozený půdní pokryv odstraněn. Složení půdy neovlivňuje 

složitost výstavby. Území je poddolováno, jsou zde tedy složité 

základové poměry. Hladina podzemní vody se nachází v 

dostatečné hloubce pod základovou spárou. 

Poddolování:  Území je poddolování, objekt se však nachází mimo limitní 

ochranná pásma.  

Záplavová oblast:  Území je mimo záplavovou oblast.  



  Bakalářská práce 

31 

 

Dopravní komunikace: Automobilová – příjezd je veden z ulic Rudné přes ulici Sirotčí 

k ulici Lidická. Z této komunikace je také příjezd na několik 

parkovacích ploch a hlavní příjezd ke vstupu k hotelu Louis.  

 MHD- v pětiminutové docházkové vzdálenosti se nachází 

autobusová zastávka Bivojova, kde pravidelně zastavují linky č. 

31,45, a autobusová zastávka Důl Jeremenko, kde zastavují 

linky č. 35, 39, 74, 57. Tramvajová zastávka Důl Jeremenko, 

kde zastavují linky č. 1 , 6, 10.  

Elektrická energie:  Zásobování elektrickou energií je řešené přípojkou vedenou 

v zemi ke stávající síti NN společnosti ČEZ a.s.  

Sdělovací vedení:  Objekt bude připojen na telekomunikační síť společnosti O2.  

Vodovod:  Zásobování vodou bude probíhat pomocí vodovodní přípojky ke 

stávající vodovodní síti Ostravských vodovodů a kanalizací.  

Zemní plyn:  Objekt není napojen.  

Kanalizace:  Dešťová i splašková kanalizace bude odvedena na novou 

přípojku ke stávající kanalizaci Ostravských vodovodů a 

kanalizací.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

V blízkosti řešeného objektu se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  

Poddolování:  Území je poddolováno, objekt se však nachází mimo limitní 

ochranná pásma. Objekt je umístěn na tzv. ochranném pilíři, 

který chránil původní důlní objekty před vlivem těžby. 

Záplavová oblast:  Území je mimo záplavovou oblast stoleté vody.  
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Při výstavbě nedojde k ohrožení okolních pozemků. Odstupové vzdálenosti od vedlejších 

objektů a parcel jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby.   

Stavba nevykazuje negativní vlivy na životní prostředí. Dojde pouze k dočasnému zhoršení, a 

to v důsledku větší hlučnosti a prašnosti na staveništi. Nedojde ani ke znečištění povrchových 

ani podzemních vod.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Nejsou zde požadavky na asanace a kácení dřevin, jelikož se jedná především o zpevněné 

plochy.  

Požadavky na demolici stávajících objektů: vodní nádrž, budova pro skladování, parkovací 

plochy.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa  

Stavba nevyžaduje žádné zábory.  

h) Územně technické podmínky  

Elektrická energie:  Napojení elektrické energie bude pomocí přípojkového kabelu na 

stávající vedení NN společnosti ČEZ a.s.  

Kanalizace: Splaškové vody budou svedeny do stávajícího kanalizačního systému 

společnosti Ostravské vodovody a kanalizace.  

Voda:  Vodovodní přípojka bude připojena na stávající vodovodní síť 

společnosti OVAK. 

Sdělovací vedení: Objekt bude připojen na síť O2.  

Dopravní napojení: Vjezd k objektu bude zajištěn z nově navržené komunikace napojené na 

ulici Sirotčí.  
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Realizace objektu nemá věcné nebo časové vazby na související stavby, či investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Kapacita SO 01:       150 hostů    

        15 zaměstnanců  

Plocha pozemku:       3 830 m
2
    

Obestavěný prostor:       15 572,5 m
3
  

Zastavěná plocha:       928,62 m
2
 

Počet nadzemních podlaží:     5  

Objekt hotelu Louis má pět podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní prostor, 

hygienické zázemí, restaurace, bar, kuchyně, sklady, technická místnost, místnost pro 

zaměstnance, kanceláře pro hotel. První podlaží je také veřejnou částí, které je řešené jako 

bezbariérové. Půdorysný rozměr je 16,255m x 51,255m, s výklenkem o rozměru 2,94m x 

11,255m. V druhém až pátém se nacházejí hotelové pokoje, tato část je soukromá. Hotel má 

celkem 6 vstupů a 1 vstup na terasu, který je z jižní strany. Vertikální komunikace v objektu 

je zajištěna dvěma výtahy značky OTIS a betonovým schodištěm.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Cílem bylo vytvořit ubytování pro lázeňskou část s vhodným zázemím. Objekt se nachází na 

území s průmyslovou a technickou historií. Na sousedních pozemcích se nacházejí stavby pro 

lehký a těžký průmysl, které dávají areálu jedinečnou identitu.  

Objekt má celkem 6 vstupů. Hlavní vstup je z východní strany, pět vedlejších vstupů je 

ze západní strany. Na této straně jsou vstupy přístupné pro zaměstnance, pro zásobování, pro 

vstupy do skladů. Stavba je členěna do pěti výškových stupňů, s jednoplášťovou plochou 

střechou. Půdorysný rozměr je 16,255m x 51,255m, s výklenkem o rozměru 2,94m x 

11,255m. Prvním je 1.NP, kde se nachází vstupní prostor, hygienické zázemí, restaurace, bar, 
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kuchyně, sklady, technická místnost, místnost pro zaměstnance, kanceláře pro hotel. V 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP se nacházejí hotelové pokoje, sklady pro prádlo. 

Řešení fasády má myšlenku oddělit barevně a materiálově jednotlivá podlaží podle funkce. To 

znamená, že 1.NP má cihelný obklad, který se vyskytuje v oblasti Vítkovic, 2-5.NP světle 

šedá barva. Objekt má jednoduchý symetrický ráz oken, navozující jakýsi pohyb oken.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Objekt hotelu Louis má pět podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní prostor, 

hygienické zázemí, restaurace, bar, kuchyně, sklady, technická místnost, místnost pro 

zaměstnance, kanceláře pro hotel. První podlaží je také veřejnou částí, které je řešené jako 

bezbariérové. Půdorysný rozměr je 16,255m x 51,255m, s výklenkem o rozměru 2,94m x 

11,255m. V druhém až pátém se nacházejí hotelové pokoje, tato část je soukromá. Hotel má 

celkem 6 vstupů a 1 vstup na terasu, který je z jižní strany. Vertikální komunikace v objektu 

je zajištěna dvěma výtahy značky OTIS a betonovým schodištěm.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Stavba splňuje požadavky bezbariérového užívání dle vyhlášky 398/2009 Sb., O obecných 

technických požadavcích zabezpečující užívání staveb.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Není předmětem bakalářské práce.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) Stavební řešení 

Objekt má celkem 6 vstupů. Hlavní vstup je z východní strany, pět vedlejších vstupů je 

ze západní strany. Na této straně jsou vstupy přístupné pro zaměstnance, pro zásobování, pro 

vstupy do skladů. Stavba je členěna do pěti výškových stupňů, s jednoplášťovou plochou 

střechou. Půdorysný rozměr je 16,255m x 51,255m, s výklenkem o rozměru 2,94m x 

11,255m. Prvním je 1.NP, kde se nachází vstupní prostor, hygienické zázemí, restaurace, bar, 

kuchyně, sklady, technická místnost, místnost pro zaměstnance, kanceláře pro hotel. V 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP se nacházejí hotelové pokoje, sklady pro prádlo. 
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Řešení fasády má myšlenku oddělit barevně a materiálově jednotlivá podlaží podle funkce. To 

znamená, že 1.NP má cihelný obklad, který se vyskytuje v oblasti Vítkovic, 2-5.NP světle 

šedá barva. Objekt má jednoduchý symetrický ráz oken, navozující jakýsi pohyb oken. 

V rámci zemních prací proběhne v místě, kde se bude objekt nacházet a přilehlé zpevněné 

plochy, skrývka ornice do hloubky 150 mm. Výkopy budou prováděny strojově, pro 

základové pásy a patky. Veškeré výkopové práce budou probíhat v souladu s BOZP. Výšková 

úroveň ±0,000 = 232,000 m.n.m. odpovídá úrovni podlahy v 1.NP.  

Objekt je založen převážně na základových pásech. V místech zakončení sloupů jsou použity 

základové patky. 

Nosná konstrukce je kombinovaná- stěnová, sloupová. Stěnový systém je tvořen systémem 

POROTHERM. 

Stropní konstrukce jsou provedeny jako monolitické železobetonové obousměrně vyztužené 

desky o tloušťce 200 mm z betonu. 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev, spádovou 

vrstvu tvoří lehčený POLYSTYRENBETON. 

V objektu je navrženo 8 typů podlah. Jako pochozí vrstva je použita keramická dlažba, 

průmyslová dlažba nebo plovoucí podlaha. Všechny podlahy jsou s podlahovým vytápěním. 

Objekt má dva typy obvodového pláště. V 1.NP je pohledová vrstva tvořena cihelným 

obkladem, pod níž je spárovací malta. V ostatních podlažích je pohledová vrstva tvořena 

tenkovrstvou omítkou. 

b) Mechanická odolnost a stabilita  

Objekt je navržen tak, aby odolával všem zatížením v průběhu životnosti stavby. Všechny 

nosné konstrukce je nutné posoudit. Jsou použity materiály, které splňují atesty. Návrh stavby 

je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Budova je napojena na CZT, teplo je dále distribuováno pomocí podlahového vytápění ve 

všech patrech. Kuchyně je nuceně odvětrávána pomocí vzduchotechniky, která vyúsťuje na 

střechu hotelu.  
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Není předmětem bakalářské práce.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energie  

a) Kritéria tepelně technického hodnocení  

Stavební konstrukce jsou navrženy dle platných norem (ČSN 73 0540). Jednotlivé technické 

posouzení konstrukcí je součástí výpočtové části. 

b) Energetická náročnost stavby  

Není předmětem bakalářské práce.  

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií  

Budova využívá odpadního tepla z čerpaných důlních vod.  

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

komunální prostředí  

Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a 

krajiny. Stavba neohrožuje životní prostředí. 

Objekt je navržen tak, aby splňoval zákon č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací a také ČSN 73 0532 Akustika-Ochrana proti hluku 

v budovách. 

V objektu je šíření zvuku řešeno vhodně zvolenou skladbou podlah a akustickými podhledy 

Rigips. Mezi jednotlivými pokoji je proto dáno zdivo POROTHERM  30 AKU P+D. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Dle mapy radonového rizika leží řešená lokalita v oblasti s nízkým až středním rizikem.  

Podlahy prvního nadzemního podlaží jsou navrženy proti pronikání radonu do budovy. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nepředpokládá se výskyt bludných proudů. V okolí se nenachází žádné trakční vedení. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou  

Není předpokládán výskyt technické seizmicity, těžba černého uhlí již neprobíhá.  

d) Ochrana před hlukem  

Objekt je navržen tak, aby splňoval zákon č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací a také ČSN 73 0532 Akustika-Ochrana proti hluku 

v budovách. 

V objektu je šíření zvuku řešeno vhodně zvolenou skladbou podlah a akustickými podhledy 

Rigips. Mezi jednotlivými pokoji je proto dáno zdivo POROTHERM  30 AKU P+D. 

e) Protipovodňová opatření  

Budova se nenachází v pásmu záplavových oblastí stoleté vody, proto zde nejsou žádné 

protipovodňová opatření.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

Elektrická energie:  Napojení elektrické energie bude pomocí přípojkového kabelu na 

stávající vedení NN společnosti ČEZ a.s.  

Kanalizace: Splaškové vody budou svedeny do stávajícího kanalizačního systému 

společnosti Ostravské vodovody a kanalizace.  

 DN 200 na jednotnou kanalizaci DN 300 

Voda:  Vodovodní přípojka bude připojena na stávající vodovodní síť 

společnosti OVAK. 

 DN 50 na vodovodní řád DN 100 

Sdělovací vedení: Objekt bude připojen na síť O2.  

Dopravní napojení: Vjezd k objektu bude zajištěn z nově navržené komunikace napojené na 

ulici Sirotčí.  
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B.4 Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení  

Hlavní přístupovou komunikací je ulice Lidická, která přímo vyúsťuje na silnici I/11(Rudná). 

Z této ulice je přímý vjezd na parkoviště a pro zásobování, a na jejím konci se nachází točna 

před hlavním vstupem hotelu. Pěší komunikace vedou rovnoběžně s ulicí Lidická nebo 

směřují do přilehlého areálu přes nový park. V něm se nachází restaurace s galerií, kulturní 

památky těžních věží dolu Jeremenko.  

Severně od řešeného objektu je umístěno hlavní parkoviště hotelu s kapacitou 44 místi včetně 

3 místi pro ZTP. Celková kapacita míst určených pro parkování v areálu v blízkosti hotelu je 

92 včetně 6 míst pro ZTP. Přes hlavní parkoviště je přístup do severozápadní části hotelu pro 

zásobování. V této části se také nachází vstup pro zaměstnance a vstupy do jednotlivých 

skladů. 

Automobilová – příjezd je veden z ulic Rudné přes ulici Sirotčí k ulici Lidická. Z této 

komunikace je také příjezd na několik parkovacích ploch a hlavní příjezd 

ke vstupu k hotelu Louis.  

MHD- v pětiminutové docházkové vzdálenosti se nachází autobusová zastávka Bivojova, kde 

pravidelně zastavují linky č. 31,45, a autobusová zastávka Důl Jeremenko, kde 

zastavují linky č. 35, 39, 74, 57. Tramvajová zastávka Důl Jeremenko, kde zastavují 

linky č. 1 , 6, 10.  

b) Napojení na území na stávající dopravní infrastrukturu  

Je popsáno v kapitole B.4 a)  

c) Doprava v klidu  

Nutný počet parkovacích míst byl dle kapacity a výměry objektu navržen na 92 parkovacích 

míst. Toto množství pokrývají dvě parkoviště určené pro hosty hotelu Louis, která jsou 

v těsné blízkosti.  

d) Pěší a cyklistické stezky  

Je popsáno v kapitole B.4 a)  
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy  

Nejsou zde prováděny, povrch zůstává rovný.  

b) Použité vegetační prvky  

Po dokončení prací budou vysazeny listnaté stromy, které budou bez dužnatých plodů. Zbylé 

nezpevněné plochy budou zatravněny. 

c) Biotechnická opatření  

Nevyskytují se. 

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

Stavba nevykazuje negativní vlivy na životní prostředí. Dojde pouze k dočasnému zhoršení, a 

to v důsledku větší hlučnosti a prašnosti na staveništi. Nedojde ani ke znečištění povrchových 

ani podzemních vod.  

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Na objekt nejsou kladeny žádné nároky z hlediska ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

Staveniště bude uspořádáno tak, aby byl umožněn přístup pro pracovníky, techniku a materiál. 

Vše bude uspořádáno tak, aby nebyl ohrožen chod výstavby a bezpečnost pracovníků. 

Pozemní komunikace budou využívány pouze v nezbytně nutném rozsahu po nezbytně 

nutnou dobu.  V případě znečištění pozemní komunikace budou hned provedeny kroky k 

uvedení komunikace do původního stavu. 

Na pozemku se nenachází žádné významné sítě technické infrastruktury.  

Pro staveniště budou vybudovány provizorní přípojky. 

Staveniště musí být oploceno proti přístupu osob. Všechny práce musí být provedeny v 

souladu se zákonem č.309/2006 Sb., požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci a 
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platnými technologickými předpisy. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o BOZP a 

vybaveni předepsanými pomůckami. 

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů bude provedeno dle 

platných bezpečnostních předpisů. 

Staveniště bude zařízeno unimobuňkami, které budou plnit funkci kanceláří. 

a) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Všechny práce musí být provedeny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., požadavky 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci a platnými technologickými předpisy. Všichni pracovníci 

musí být řádně proškoleni o BOZP a vybaveni předepsanými pomůckami.  

b) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Stavba je navržena dle zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny. Při realizaci 

stavby je kladen důraz na to, aby stavba neohrožovala život, zdraví, životní podmínky 

uživatelů sousedních objektů. 
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C. Situační výkresy  

C.1 Situační výkres širších vztahů  

Není předmětem bakalářské práce.  

C.2 Celkový situační výkres  

Není předmětem bakalářské práce, 

C.3 Koordinační situační výkres 

Viz výkres č. 1.02 Koordinační situace M 1:500  
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D. Dokumentace objektů a technologických zařízení  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

Cílem bylo vytvořit ubytování pro lázeňskou část s vhodným zázemím. Objekt se nachází na 

území s průmyslovou a technickou historií. Na sousedních pozemcích se nacházejí stavby pro 

lehký a těžký průmysl, které dávají areálu jedinečnou identitu.  

Objekt má celkem 6 vstupů. Hlavní vstup je z východní strany, pět vedlejších vstupů je 

ze západní strany. Na této straně jsou vstupy přístupné pro zaměstnance, pro zásobování, pro 

vstupy do skladů. Stavba je členěna do pěti výškových stupňů, s jednoplášťovou plochou 

střechou. Půdorysný rozměr je 16,255m x 51,255m, s výklenkem o rozměru 2,94m x 

11,255m. Prvním je 1.NP, kde se nachází vstupní prostor, hygienické zázemí, restaurace, bar, 

kuchyně, sklady, technická místnost, místnost pro zaměstnance, kanceláře pro hotel. V 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP se nacházejí hotelové pokoje, sklady pro prádlo. 

Řešení fasády má myšlenku oddělit barevně a materiálově jednotlivá podlaží podle funkce. To 

znamená, že 1.NP má cihelný obklad, který se vyskytuje v oblasti Vítkovic, 2-5.NP světle 

šedá barva. Objekt má jednoduchý symetrický ráz oken, navozující jakýsi pohyb oken.  

Provozní uspořádání  

Objekt hotelu Louis má pět podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní prostor, 

hygienické zázemí, restaurace, bar, kuchyně, sklady, technická místnost, místnost pro 

zaměstnance, kanceláře pro hotel. První podlaží je také veřejnou částí, které je řešené jako 

bezbariérové. Půdorysný rozměr je 16,255m x 51,255m, s výklenkem o rozměru 2,94m x 

11,255m. V druhém až pátém se nacházejí hotelové pokoje, tato část je soukromá. Hotel má 

celkem 6 vstupů a 1 vstup na terasu, který je z jižní strany. Vertikální komunikace v objektu 

je zajištěna dvěma výtahy značky OTIS a betonovým schodištěm.  

Zemní práce  

Prvním krokem před samotnými pracemi bude provedení přípravných prací, jedná se o 

demolici stávajících objektů. Vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu. (výkres č.1.03) 
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 V rámci zemních prací proběhne v místě, kde se bude objekt nacházet a přilehlé zpevněné 

plochy, skrývka ornice do hloubky 150 mm. Výkopy budou prováděny strojově, pro 

základové pásy a patky. Veškeré výkopové práce budou probíhat v souladu s BOZP. Výšková 

úroveň ±0,000 = 232,000 m.n.m. odpovídá úrovni podlahy v 1.NP.  

Základy  

Stavba je rozdělena dělící spárou mezi vstupní částí a samotnou budovou hotelu. Objekt byl 

rozdělen z důvodu různých konstrukčních výšek. Objekt je založen převážně na základových 

pásech. V místech zakončení sloupů jsou použity základové patky. Základy jsou zhotoveny 

z betonu C 16/20 a oceli B500B, podkladní beton je tvořen z prostého betonu třídy C 16/20. 

Prostupy v základech inženýrských sítí bude proveden pomocí chrániček. Po obvodu bude do 

základové spáry zabetonován zemnící FeZn pásek. Bude veden 50 mm nad základovou 

spárou. Ze zemnícího pásku jsou provedeny vývody pro připojení zkušebních svorek. 

Svislé konstrukce 

Nosná konstrukce je kombinovaná- stěnová, sloupová. Vlivem potřeby otevřené dispozice 

v 1.NP je v něm částečně zvolen sloupový nosný systém, na který navazuje ve vyšších 

podlažích systém stěnový. Tento systém je tvořen systémem POROTHERM. Obvodové zdivo 

je tvořeno POROTHERM 44 EKO+ PROFI DYFIX (248x44x249) spojených zdící pěnou 

POROTHERM DRYFIX. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno POROTHERM 30 AKU P+D 

(247x300x238) spojených zdící pěnou POROTHERM DRYFIX. Vnitřní nenosné příčky jsou 

tvořeny POROTHERM 14 P+D (497x14x238).  Instalační jádro je tvořeno POROTHERM 

11,5 AKU (497x115x238). Povrchově jsou stěny opatřeny omítkou POROTHERM 

UNIVERSAL. 

Vodorovné konstrukce  

Stropní konstrukce jsou provedeny jako monolitické železobetonové obousměrně vyztužené 

desky o tloušťce 200 mm z betonu C 16/20 a oceli B500B. Železobetonový strop bude 

ukotven do železobetonových věnců o výšce 500 mm, který je opatřen TI Rigips, o tloušťce 

100 mm. Otvory budou překlenuty překlady POROTHERM překlad 7 nebo POROTHERM 

KP XL, výpis jednotlivých překladů dle výkresových částí (1.05, 1.06, 1.07). 
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Střešní konstrukce  

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou (S9) s klasickým pořadím vrstev, 

spádovou vrstvu tvoří lehčený POLYSTYRENBETON o tloušťce max. 350 – min. 50 mm. Je 

odvodňována dovnitř dispozice pomocích střešních vpustí TOPWET, DN 150. Byly navrženy 

2 vpusti DN 150. Nosnou konstrukci tvoří ŽB monolitická deska o tloušťce 200 mm z betonu 

C 16/20 a oceli B500B. Výška atika je 1 000 mm a ukončena oplechováním. Zastřešení 

výklenku je také jednoplášťová plochá střecha (S10), ale je odvodňována do střešního žlabu. 

Skladba střechy:    

S9  Jednoplášťová plochá střecha 

ELASTEK 40 COMBI    4,4 mm     

 GLASTEK 40 SPECIAL     4  mm     

 ISOVER S      100 mm    

 ISOVER T      140  mm    

 DEKDREN P900     ---  mm    

 GLASTEK AL40 MINERAL   4 mm    

 DEKRIPMER     --- mm    

 POLYSTYRENBETON    50-350 mm     

 NOSNÁ ŽB DESKA     200 mm     

S10 Jednoplášťová plochá střecha 

ELASTEK 40 COMBI    4,4 mm     

 GLASTEK 40 SPECIAL     4  mm     

 ISOVER S      100 mm    

 ISOVER T      140  mm    

 DEKDREN P900     ---  mm    

 GLASTEK AL40 MINERAL   4 mm    

 DEKRIPMER     --- mm    

 POLYSTYRENBETON    50-160 mm      

 NOSNÁ ŽB DESKA     200 mm 
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Schodiště  

V objektu se nachází dva typy schodiště. Hlavní určené jako přístupové pro hosty hotelu je 

navrženo jako tříramenné v 1.NP, dvouramenné 2-4.NP, železobetonové monolitické. Šířka 

ramene je 1 300 mm. V 1.NP má výška schodišťového stupně 170 mm a šířku 290 mm. V 2.-

4.NP je výška 165 mm a šířka 295mm. Druhé schodiště slouží jako únikové požární 

schodiště, parametry schodiště jsou stejné jako u hlavního schodiště.  

Výtah  

V objektu se nacházejí dva výtahy značky OTIS GEN2 Comfort. Výtahová šachta má 

rozměry 2 000x2 010 mm. Nosnost má 900 kg pro 12 osob. Rozměr kabiny 1 400x1 500 mm. 

Světlá šířka dveří je 900 mm, centrální dveře. Podrobnější specifikace se nachází v projektové 

dokumentaci.  

Podlahy  

V objektu je navrženo 8 typů podlah. Nosnou konstrukci mezi podlažími vždy tvoří ŽB 

monolitická deska o tloušťce 200 mm z betonu C 16/20 a oceli B500B. Tepelná izolace na 

terénu je DEKPERIMETER SD o tloušťce 120 nebo 130 mm dle použité pochozí vrstvy. 

Tepelná izolace, s kročejovým útlumem, mezi podlažími RIGIFLOOR 4000 o tloušťce 50 

mm. Jako pochozí vrstva je použita keramická dlažba, průmyslová dlažba nebo plovoucí 

podlaha. Všechny podlahy jsou s podlahovým vytápěním. 

Skladba podlahy na terénu:   

S1  Plovoucí podlaha s vytápěním   

 FATRA THERMOFIX PODLAHOVÁ KRYTINA    2,5 mm

 WEBER.FLOOR 4815DISPERZNÍ LEPIDLO    --- mm

 BETONOVÁ MAZANINA KARI SÍŤ 150/150/4     50 mm

 DEKPERIMETR PV DESKY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ   50 mm

 DEKPERIMETER SD       130 mm

 OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZININA      63 mm

 GLASTEK 40 SPECIAL ASFALTOVÝ PÁS SBS    4 mm

 DEKPRIMER PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE   --- mm

 PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA C 16/20    150 mm 
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S2  Keramická dlažba s vytápěním         

 DLAŽBA RAKO         10 mm

 LEPÍCÍ TMEL TŘÍDA C2T       6 mm

 OCHRANNÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA    2 mm

 PENETRACE         --- mm

 BETONOVÁ MAZANINA        50 mm

 DEKPERIMETR PD DESKY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ   50 mm

 DEKPERIMETER SD       120 mm

 OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA      58 mm

 GLASTEK 40 SPECIAL ASFALTOVÝ PÁS SBS    4  mm

 PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA C 16/20     150 mm 

S3  Průmyslová keramická dlažba s vytápěním  

 PRŮMYSLOVÁ DLAŽBA RAKO       10 mm

 LEPÍCÍ TMEL TŘÍDA C2T       6 mm

 OCHRANNÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA    2 mm

 PENETRACE         --- mm

 BETONOVÁ MAZANINA        50 mm

 DEKPERIMETR PD DESKY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ   50 mm

 DEKPERIMETER SD       120 mm

 OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA      58 mm

 GLASTEK 40 SPECIAL ASFALTOVÝ PÁS SBS    4  mm

 PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA C 16/20     150 mm 

S4  Plovoucí podlaha s vytápěním   

 EGGER FLOOR LINE        10 mm

 TLUMÍCÍ PODLOŽKA       5 mm

 DEKSEPAR          0,2 mm

 BETONOVÁ MAZANINA        50 mm

 DEKPERIMETR PD DESKY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ   50 mm

 DEKPERIMETER SD       120 mm

 OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA      60 mm
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 GLASTEK 40 SPECIAL ASFALTOVÝ PÁS SBS    4  mm

 PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA C 16/20     150 mm 

Skladby podlah mezi podlažími:  

S5 Plovoucí podlaha s vytápěním  

 FATRA THERMOFIX PODLAHOV KRYTINA     2,5 mm

 WEBER.FLOOR 4815 DISPERZNÍ LEPIDLO     --- mm

 BETONOVÁ MAZANINA KARI SÍŤ 150/150/4     67 mm

 DEKPERIMETR PV DESKY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ  50 mm

 DEKSEPAR SEPARAČNÍ FÓLIE      0,2 mm

 RIGIFLOOR 4000 IZOLACE S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM  50 mm

 NOSNÁ ŽB DESKA        200 mm 

S6 Keramická dlažba s vytápěním       

 DLAŽBA RAKO        10 mm

 LEPÍCÍ TMEL TŘÍDA C2T       6 mm

 OCHRANNÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA     2 mm

 BETONOVÁ MAZANINA KARI SÍŤ 150/150/4     52 mm

 DEKPERIMETR PV DESKY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ  50 mm

 RIGIFLOOR 4000 IZOLACE S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM  50 mm

 NOSNÁ ŽB DESKA        200 mm 

S7  Plovoucí podlaha s vytápěním     

 EGGER FLOOR LINE        10 mm

 TLUMÍCÍ PODLOŽKA        5 mm

 DEKSEPAR          0,2 mm

 BETONOVÁ MAZANINA KARI SÍŤ 150/150/4     55 mm

 DEKSEPAR         0,2 mm

 RIGIFLOOR 4000 IZOLACE S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM   50 mm

 NOSNÁ ŽB DESKA         200 mm 
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S8  Průmyslová keramická dlažba s vytápěním  

 PRŮMYSLOVÁ DLAŽBA RAKO       10 mm

 LEPÍCÍ TMEL TŘÍDA C2T        6 mm

 OCHRANNÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA     2 mm

 PENETRACE         --- mm

 BETONOVÁ MAZANINA KARI SÍŤ 150/150/4    52 mm

 DEKPERIMETR PV DESKY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ   50 mm

 DEKSEPAR SEPARAČNÍ FÓLIE       0,2 mm

 RIGIFLOOR 4000 IZOLACE S KROČEJOVÝM ÚTLUMEM  50 mm

 NOSNÁ ŽB DESKA        200 mm 

Obvodový plášť  

Objekt má dva typy obvodového pláště. V 1.NP je pohledová vrstva tvořena cihelným 

obkladem TERCA, pod níž je spárovací malta. V ostatních podlažích je pohledová vrstva 

tvořena tenkovrstvou omítkou weber.pas aquaBalance, barvy SE4E(světle šedá).  

Skladba obvodových plášťů: 

S11 Obvodový plášť 1.NP  

 CIHELNÝ OBKLAD TERCA       15 mm

 SPÁROVACÍ MALTA POLYBLEND S      5 mm

 VÁPENOCEMENTOVÁ MALTA TERCA STANDART    10 mm

 POROTHERM 44 EKO+ PROFI DRYFIX      440 mm

 OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL      5 mm 

S12  Obvodová plášť 2.-5.NP  

 PASTOVITÁ OMÍTKA WEBER.PAS AQUABALANCE   3 mm

 PENETRACE         --- mm

 POROTHERM TO         30 mm

 POROTHERM 44 EKO+PROFI DRYFIX      440 mm

 OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL      5 mm 
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Tepelná izolace  

Ve skladbě podlahy na terénu je tloušťka tepelné izolace 120 nebo 130 mm. Tepelná izolace 

s kročejovým útlumem má tloušťku 50 mm. Tepelná izolace střechy je tvořena ISOVERS o 

tloušťce 100 mm a ISOVER T o tloušťce 140 mm. 

Výplně otvorů  

Byla použita okna hliníková okna od firmy MACEK, tmavě šedé barvy RAL 7040. Zasklení 

je provedeno izolačním dvojsklem 4-16-4. Uw=1,5 W/m
2
*K

-1
.   

Dveře byly použity od firmy Sapelli. 

Malty a omítky  

Interiér:  

Je použita jemná ruční jednovrstvá omítka POROTHERM UNIVERSAL o tloušťce 5 mm, na 

úpravy stěn a stropů. Jsou použity barvy DULUX v několika barevných odstínech.  

Exteriér: 

Pro vnější omítku je použita pastovitá omítka WEBER.PAS AQUABALANCE. V 1.NP je 

použit cihelný obklad TERCA.  

Obklady  

V místnostech se sociálním zařízením, ve skladech, v technických místnostech, jsou použity 

obklady od firmy RAKO o rozměrech 200 x 400 mm do výšky 2 200 mm.  

Podhledy 

V celém 1.NP jsou zavěšeny stropní podhledy Rigips ze sádrokartonových desek. Podhledy 

jsou 500 mm pod ŽB stropní deskou, výška podlaží je 3 200 mm. V celém patře je zachována 

světlá výška 3 700 mm. Pohledy zakrývají rozvody instalací, vzduchotechniky, a také zlepšují 

tepelně-izolační i akustické vlastnosti, zvyšují požární odolnost nosné stropní konstrukce. 

Klempířské konstrukce 

Specifikace klempířských výrobků – viz výkres č.1.16  
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Truhlářské konstrukce  

Specifikace truhlářských výrobků – viz výkres č. 1.16  

Zámečnické konstrukce  

Specifikace zámečnických výrobků – viz výkres č. 1.16  

Viz stavební výkresy projektové dokumentace 1.01 – 1.13 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

Není řešeno v projektové dokumentaci. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

Není řešeno v projektové dokumentaci. 

D.1.4 Technika prostředí staveb  

Není řešeno v projektové dokumentaci. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem bakalářské práce. 
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E. Dokladová část 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných 

právních předpisů 

Stavba bude vytyčena dle výkresu č. 1.03 – Vytyčovací výkres. Polohový souřadnicový 

systém S-JTSK. Výškový systém Bpv. Výšková úroveň stavby ±0,000 = 232,000 m.n.m. 

odpovídá úrovni podlahy v 1.NP. Geodetické údaje byly získány na stránkách www.cuzk.cz. 
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5 Parametrický odhad nákladů  

Parametrický odhad nákladů je rozdělen dle stavebních objektů takto: 

SO 01 Hotel Louis        15 572,50 m
3
 

SO 02 Terasa         85,15 m
2
 

SO 03 Zpevněné plochy- pěší komunikace     203,23 m
2
 

SO 04 Zpevněné plochy- parkování      1 217,00 m
2 
 

SO 05 Zpevněné plochy- příjezdová komunikace     411,00 m
2
 

SO 06 Přípojka vodovod       64,76 m 

SO 07 Přípojka el. vedení       42,78 m  

SO 08 Přípojka TUV       79,93 m 

SO 09 Přípojka dešťová kanalizace      12,23 m  

SO 10 Přípojka splašková kanalizace     70,23 m 

5.1 Výpočet obestavěného prostoru dle ČSN 73 4055  

Výpočet obestavěného prostoru dle ČSN 73 4055 se skládá z objemů základů (Oz), z vrchní 

části (Ov) a ze zastřešení objektu (Ot). 

Op= Oz + Ov+ Ot = 1 020,3 + 13 553,3 + 998,9 = 15 572,5 m
3
 

5.2 Jednotkové ceny stavebních objektů  

Jednotkové ceny stavebních objektů byly stanoveny dle cenových standardů.[4] U každého 

stavebního objektu je vypsána název, výpočtová jednotka, cena. 

V severozápadním rohu území je přístup od železniční zastávky Karviná Darkov. Kolem této 

zastávky vede místní komunikace, kterou mohou pro vstup do území využít cyklisté. Tato 

komunikace vstupuje do území kolem železničního koridoru pod místní komunikaci směřující 

na Stonavu.  
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SO 01 Budova pro bydlení, zázemí hotelu, restaurace, sociální zázemí,…  

Zděna systémem POROTHERM  

OP 15 572,5 m
3
 

Kategorie 801,7 Budovy pro společné ubytování a rekreaci= 5 495 Kč/m
3
 

5 495 * 15 572,5 = 85 570 887,5 Kč  

 

SO 02 Terasa – zámková dlažba  

  PL 81,30 m
2   

188/ m
2    

81,30 * 188 = 15 284,4 Kč  

 

SO 03 Zpevněné plochy- pěší komunikace, dlažba, vč. obrubníků  

PL 203,23 m
2  

 

201/ m
2   

203,23 * 201 = 40 849,23 Kč  

 

SO 04 Zpevněné plochy- parkování, asfalt  

PL 1 217 m
2  

275/m
2  

1 217 * 275 = 334 675 Kč  

 

SO 05 Zpevněné plochy- příjezdová komunikace, asfalt  

PL 411 m
2  

280/m
2  

411 * 280 = 115 080 Kč  

 

SO 06 Přípojka vodovod, DN 50  

Délka 64,766 m  

4 500 Kč/bm  

64,766 * 4 500 = 291 447 Kč 

SO 07 Přípojka elektro, NN, vedeno v zemi, Al 16 mm
2
 

Délka 42,788 m  

313 Kč/bm  

42,788 * 313 = 13 392,64 Kč 
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SO 08 Přípojka TUV, 2 x DN 80 

Délka 79,936 m  

1 000 Kč/bm  

79,936 * 1 000 = 79 936 Kč 

 

SO 09 Přípojka dešťová kanalizace, DN 200  

Délka 12,232 m  

4 100 Kč/bm  

12,232 * 4 100 = 50 151,2 Kč  

 

SO 10 Přípojka splašková kanalizace, DN 200  

Délka 70,238 m  

4 100 Kč/bm  

70,238 * 4 100 = 287 975,8 Kč 

5.3 Celková cena všech stavebních objektů  

Celková cena se vypočítá součtem všech stavebních objektů. Výslednou cenu zaokrouhlíme. 

SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 04 + SO 05 + SO 06 + SO 07 + SO 08 + SO 09 + SO 10 = 

86 799 678,79Kč = ± 86 800 000 Kč 

5.4 Výpočet celkové ceny  

Souhrnný rozpočet stavby se počítá pomocí dílčích prvků. To je pozemek, stavební část, 

provozní soubory, vedlejší rozpočtové náklady, rezerva, ostatní. [6] 
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První bodem je pozemek, jeho jednotková cena se stanovuje průměrem nabídek z realitních 

kanceláří.[5] Ceny za pozemek v části Vítkovice se pohybují v rozmezí od 702 do 900 Kč. 

Celková cena za vyměřený pozemek je vynásobení jednotkové ceny a m
2
.  

Druhým bodem je stavební část. Ta zahrnuje již vypočítané stavebních objekty (včetně 

přípojek a komunikací).  

Třetím bodem jsou provozní soubory, ty zahrnují technologie, které jsou spojeny se stavební 

části.   

Čtvrtým bodem jsou projektové práce. Ty se určují pomocí výkonového a honorářového řádu. 

Nejprve si určíme honorářovou zónu stavby, hotely a jiná velkokapacitní zařízení jsou zóna 

IV. V tabulce celkový základní honorář jsou započitatelné náklady v každé ze čtyř zón.  

Pátým bodem jsou průzkumné práce, ty obsahují geologické průzkumy stavby.  

Šestým bodem jsou vedlejší rozpočtové náklady. Ty se dělí na zařízení staveniště 1 % - 2,5 % 

(záleží podle velikosti objektu), provozní vlivy 0,8 – 1,2 %, územní vlivy 2,5% - 9%.  

Předposlední bodem je rezerva, která je 10% z celkové ceny stavební části.  

Poslední položkou je ostatní, je to další rezerva na ostatní náklady (poplatky, pojištění) 

Tabulka 1: celkové náklady 

Položka Množství Jednotková cena Náklady v Kč 

Pozemek 3 830 m
2
 835 3 198 050 

Stavební část   86 800 000 

Provozní soubory   - 

Projektové práce  7,67 % 6 657 560 

Průzkumné práce  0,5 % 434 000 

NUS    

Zařízení staveniště  2,5 % 2 170 000 

Provozní vlivy  1,2 % 1 041 600 

Územní vlivy  5,0 % 4 340 000 

Rozpočtová rezerva  10 % 8 680 000 

Ostatní   60 000 

Celkem (bez DPH)  113 381 210 

 

Celkové náklady        113 400 300 Kč 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout novou změnu využití průmyslového areálu v bývalé 

důlní oblasti Jeremenko. Změna využití z průmyslového areálu na sportovně-rekreačně-

ubytovací funkci. Konkrétně jsem se v bakalářské práci zabývala částí ubytovací, hotel Louis. 

V řešené lokalitě byla před 22 lety ukončena důlní těžba. Nyní se v areálu využívá pouze pro 

čerpání důlních vod. Tato činnost se předpokládá až do roku 2028.   

Řešení bakalářské práce se stalo pro mne novou výzvou, ve které jsem mohla uplatnit 

své znalosti, praktické i teoretické, získané ve škole, při studiu na stavební fakultě. Při 

zpracování dokumentace jsem se snažila dodržet platné normy a vyhlášky. Pevně věřím, že 

nově nabyté zkušenosti, získané při vypracování práce, mi budou přínosem pro další studium. 
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