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Anotace 

HOLUBOVÁ, Martina.: Zázemí lázní s apartmány Ostrava - Vítkovice: Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, 

s.33. Vedoucí práce: Rosypal, D.  

Předmětem mé bakalářské práce ,,Zázemí lázní s apartmány Ostrava - Vítkovice“ je 

vypracování části projektové dokumentace pro provádění stavby. Tento projekt navazuje na 

předešlou urbanistickou studii vypracovanou v rámci ATT III a na architektonickou studii v 

rámci ATT IV.  Lázeňský objekt v areálu bývalého dolu, jehož část v této BP řeším, vytváří 

svou kompozicí v exteriéru nový veřejný prostor pro sociální interakci a současně v interiéru 

nabízí klidné místo pro hledání, objevování a duchovní a fyzickou relaxaci. Funkční a 

kompoziční řešení je asociací na pohyb v důlních chodbách. Cílem bylo vytvořit technicky 

funkční, estetický a pro Ostravu užitečný objekt, který zhodnotí potenciál této lokality.  

Klíčová slova: architektura, urbanismus, sociální interakce, lázně, relaxace 

Annotation  

HOLUBOVÁ, Martina.: Zázemí lázní s apartmány Ostrava - Vítkovice: Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, s. 

33. Vedoucí práce: Rosypal, D.  

The subject of my bachelor thesis "Spa facilities with apartments Ostrava - Vítkovice" is 

elaboration of part of the project documentation for constuction work. This project follows 

my prior urban and architectural study that have been a part of ATT III and ATT IV. I deal 

with the part of Spa komplex situated in a former mine in my thesis. The composition of the 

whole building brings a new public space for social interaction and offers a calm place for 

searching and exploring spiritual and physical relaxation at the same time. Functional and 

compositional arrangement associates with the movements in mining corridors. I aimed to 

create an object that will be technically functional, aesthetical and useful for Ostrava city 

and that will contribute to the fulfilment of the locality potencial. 

Keywords: architecture, urbanism, social interaction, spa, relaxation   
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1.  Seznam použitého značení 

°C stupeň Celsia 

atp. a tak podobně 

ATT ateliérová tvorba 

BP bakalářská práce 

Bpv Balt po vyrovnání 

č. číslo 

ČSN česká technická norma 

EPS expandovaný polystyren 

DN jmenovitý průměr 

m. n. m.  metrů nad mořem 

m metr 

m2 metr čtvereční 

mm milimetr 

M měřítko 

NP nadzemní podlaží 

např. například 

LDPE low-density polyethylene 

PP podzemní podlaží 

PT původní terén 

S –JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SDK sádrokartonová konstrukce 

Sb. sbírka zákonů 

SO stavební objekt 

s. p. státní podnik 
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s. r. o. společnost s ručením omezeným 

tzn. to znamená 

UT upravený terén 

Vyhl. vyhláška 

ŽB železobeton 
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2. Úvod 

Navržený objekt lázní je situován do bývalého areálu dolu Jeremenko v Ostravě 

Vítkovicích, kde je plánován provoz do roku 2028. Pro toto území je třeba hledat nové 

využití, aby se toto nestalo dalším brownfieldem v Ostravě. 

Koncept návrhu vypracovaný v rámci skupinové Atelierové tvorby III a individuální 

Atelierové tvorby IV nabízí řešení, které tuto lokalitu propojí s okolím a oživí pohyb 

obyvatelstva v tomto prostoru.  

Navržený objekt vytvoří svojí funkcí a kompozicí v exteriéru kvalitní veřejný prostor, 

který bude místem setkávání a kypící sociální interakce. Tento záměr má naplnit 

průběžná pochůzí střecha s funkcí otevřené kolonády, další výškově členité plochy, 

venkovní schodiště a přilehlý park.  

V interiéru, hlavní lázeňské částí, která je umístěna v podzemním podlaží, vzniknou 

naopak klidná intimní místa pro hledání, objevování a duševní rozjímání a odpočinek. 

Toto prostředí, kompozičně vytvořené jako bludiště, je v kombinaci s využitím důlní 

vody přímou asociací na hledání a dolování uhlí v podzemních chodbách.  

Jedná se o objekt k rekreačním, obchodním a ubytovacím účelům. Východní bazénová 

část ani severní část již nejsou součástí bakalářské práce. Součástí BP nazvané jako 

Zázemí lázní s apartmány Ostrava – Vítkovice jsou: Zázemí lázní, menší část lázeňského 

provozu, pronajímatelná obchodní jednotka, bufet, kanceláře pro správu objektu a dva 

apartmány, které mají samostatný vstup.  

Cenným podkladem pro vypracování projektu mi byla mmj. má krátkodobá praxe 

absolvovaná v rámci projektu Partnerství pro české brownfieldy v s.p. DIAMO – 

odstěpný závod ODRA, který tuto lokalitu spravuje a na které také sídlí. Měla jsem tak 

možnost podrobně se seznámit s reálnou situací. Podkladem pro vypracování 

bakalářské práce byla rovněž částečná dokumentace ke stavebnímu povolení 

vypracovaná v rámci Atelierové tvorby Va a uvedená literatura a zdroje.  
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Cílem mé bakalářské práce je vypracovat částečnou dokumentaci k provádění stavby 

dle vyhlášky 499/2006 Sb dle zadání.  Má bakalářská práce se skládá ze dvou částí – 

textové části a příloh, které obsahují zejména výkresy.  
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3. Současný stav území 

Řešené území se nachází v Ostravě – Vítkovicích, v areálu bývalého dolu Jeremenko. 

V okolí se nachází bývalé dělnické kolonie. Areál vymezují ze severu a východu 

dopravní tepny Rudná a Místecká, z jihu železnice. Tyto liniové dopravní stavby tak 

vytváří bariéry v území, avšak přináší také pozitiva nadregionální dopravní dostupnosti.   

V minulosti na tomto místě probíhala hlubinná těžba černého uhlí metodou dobývání 

směrným stěnováním na řízený zával bez zakládání vydobytých prostor u ležmého a 

šikmého uložení uhelných slojí.  

V současné době byla již těžba ukončena a jáma Jeremenko č.1 (a č. 3 jako výdušní) 

slouží k čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve Ostravsko-karvinského revíru, za 

účelem zajištění provozuschopnosti (určité hladiny vody) stále aktivních dolů v dané 

oblasti.  Voda, která se svým charakterem velmi podobá léčivé solance a má teplotu 

okolo 28°C je s minimálním užitkem vypouštěna do řeky Ostravice.  

V současné době je využívána pouze přes malá tepelná čerpadla k vytápění a ohřevu 

teplé vody správního objektu s.p. DIAMO. Jedná se o neutrální až mírně alkalické vody 

základního natrium-chloridového typu se zvýšeným obsahem radionuklidů, 

dominantně původem z pokryvu karbonských hornin, kvarterních zvodní a z 

povrchových toků tekoucích přímou filtrací přes karbonská okna.  

Kladivová těžní věž Jeremenko č.1 svoji výškou a jedinečným tvarem vytváří výraznou 

dominantu okolí a byla vyhlášena za kulturní památku. Předpokládaný termín ukončení 

čerpání vody je nyní v roce 2028, avšak v minulosti se již několikrát prodlužoval. Areál 

není brownfieldem, ale existuje riziko, že se jím stane, pokud se do tohoto termínu 

nenalezne nové využití.  

Jedním z ideových konceptů, které se pro budoucnost lokality nabízí je vybudování 

lázeňského / wellness provozu, který oživí tuto oblast a zároveň zhodnotí potenciál 

tohoto území v návaznosti na Vítkovice – Vysoké pece.  

Nevýhodou tohoto konceptu je okolní environment, který je negativně ovlivněn právě 

těžkým průmyslem, a pro realizaci tohoto konceptu by bylo nutné tyto zátěže snížit. 
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Areál dolu Jeremenko nese také dílčí trvalé stavební uzávěry, rizika poddolovaného 

území, výstupu důlních plynů, které musí být stále monitorovány a odváděny a z nich 

vyplývající tzv. „jiskrové nebezpečí“ – tzn. částečná omezení provozu nové potenciální 

výstavby atp.  

Dle interních podkladů správního podniku s.p. Diamo o toto území projevil zájem 

investor, který měl v úmyslu vybudovat zde „tropický bazénový ráj“ se skleněnými 

kopulemi. Od svého podnikatelského záměru však z finančních důvodů ustoupil.  

V současné době se nevyužité části areálu postupně pronajímají nebo prodávají. 

Komplikující se majetkoprávní vztahy z hlediska celistvosti území také snižují možnosti 

realizace takového veřejněprospěšného konceptu.  

 

4. Dokumentace pro provádění stavby (dle Vyhl. 499/2006 Sb.)  

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

 Název stavby:   Zázemí lázní s apartmány Ostrava-Vítkovice 

 Místo stavby:   Ostrava [554821] 

   Kraj: Moravskoslezský 

 Parcelní čísla:   227/2, 227/50, 227/97, 227/104, 227/110, 

   227/111 

 Katastrální území:  Vítkovice (okres Ostrava-město) 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) Zadání bakalářské práce 

b) Studie zpracovaná v ATT III, ATT IV a projekt ATT Va 
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c) Literatura a zdroje 

A.3 Údaje o území 

a) Řešené území je v současné době převážně zastavěné. Většinu území vlastní stát a 

spravuje s. p. DIAMO – Odštěpný závod ODRA. Většina budov je určena k demolici, 

jelikož nejsou vhodné pro konverzi k jinému účelu, než k jakému byly navrženy. Část 

stavebního pozemku patří jinému majiteli (STAR-FINANCE, s.r.o., Slavonín) a je na 

něm umístěna montovaná hala. Pozemek bude odkoupen a hala demontována.  

b) Území bylo využíváno k hlubinné těžbě černého uhlí metodou dobývání směrným 

stěnováním na řízený zával bez zakládání vydobytých prostor u ležmého a šikmého 

uložení uhelných slojí. V současné době slouží především k čerpání důlních vod a 

udržování požadované hladiny v Ostravsko-karvinském revíru. Předpokládaný termín 

ukončení je r. 2028. 

c) Na daném území se nenachází žádná památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území nebo záplavové území. Nachází se zde památkově chráněná stavba. 

d) Území je převážně rovinaté na úrovni ≥ 530 m. n. m. Bpv. a mírně vyvýšené oproti 

okolí. Výrazná terénní změna se nachází na východ – tzn. dopravní tepna Místecká je 

položena výrazně níže a má zajištěno dostatečné odvodnění dešťové vody. Odtokové 

poměry nebudou podstatně narušeny ani nenarušují zamýšlený projekt. 

e) Záměry jsou v souladu s územně plánovací dokumentací i s cíli a úkoly územního 

plánování.  

f) Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

g) Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

h) Nejsou vyžadovány žádné výjimky nebo úlevová řešení. 

i) Související a podmiňující investicí je sanace území a vybudování nové technické 

infrastruktury a investice do technického provozu čerpání důlní vody pro využití 

k novým účelům.  
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j) Dotčené parcely jsou 227/2, 227/50, 227/97, 227/104, 227/110, 227/111 podle 

katastru nemovitostí. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Jedná se o novou stavbu. 

b) Účel užívání je rekreační, obchodní a ubytovací. 

c) Jedná se o trvalou stavbu 

d) Ochrana podle jiných právních předpisů se této stavby netýká. 

e) Stavba dodržuje technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky 

zabezpečující bezbarierové užívání staveb. 

f) Požadavky dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 

jsou splněny. 

g) Stavba nemá žádné výjimky ani úlevová řešení. 

h) Zastavěná plocha řešené části je 580,75m2. Celková užitná plocha řešené části činí 

896,95 m2. 

i) Základní bilance stavby, potřeby hmot a energií, produkované množství a druhy 

opadů a emisí atp. nejsou předmětem bakalářské práce. 

j) Stavba je členěna na několik stavebních objektů a etap výstavby. Řešená část je první 

etapou. Podrobnosti nejsou předmětem bakalářské práce. 

k) Orientační náklady stavby nejsou součástí BP. 

 

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

Řešená část stavby tvoří SO1. Ostatní stavební objekty jsou předmětem dalších etap 

výstavby a nejsou součástí této bakalářské práce. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Navržený objekt se nachází na území dolu Jeremenko v Ostravě Vítkovicích, který je 

v současné době využíván k čerpání důlní vody a udržování hladiny v Ostravsko-

karvinském revíru. Toto využití je dočasné. Dotčené parcely jsou ve státním vlastnictví 

a ve správě státního podniku DIAMO, další již vlastní soukromá společnost STAR-

FINANCE, s.r.o., Slavonín, která na dotčeném území postavila skladovací halu. Tyto 

pozemky budou odkoupeny a hala demontována. Pozemky budou sanovány 

současnými majiteli.  Jedná se převážně rovinné území. Uměle výškově upravený 

terén bude srovnán spolu s budovami určenými k demolici.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů  

Geologický, hydrogeologický ani stavebně historický průzkum není součástí BP.  

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V blízkosti pozemku se nachází šachta č. 1 dolu Jeremenko. Před započetím výstavby 

bude jáma zasypána. Trvalá stavební uzávěra nezasahuje do stavebního pozemku. 

Výstup methanu a ostatních důlních plynů  je monitorován a odváděn a nezabraňuje 

záměru stavby. Pozemek se nenachází v bezpečnostním pásmu jiskrového nebezpečí.   

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Pozemek se nachází v těsné blízkosti poddolovaného území. Záměru výstavby 

nezabraňuje. Nachází se také poblíž řeky Ostravice. Není však na záplavovém území.  

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry území 
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Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Spolu s dalšími objekty, 

navrženými v rámci urbanistické studie v Atelierové tvorbě III  má novostavba 

napomoci kvalitnímu a četnému využívání daného území po ukončení činnosti s.p. 

DIAMO na šachtě Jeremenko. Sousedícím objektem na severu je správní budova s.p. 

DIAMO, která je určená ke konverzi a na východě památkově chráněná kladivová 

těžní věž Jeremenko, která bude využívána k turistickým a technickým účelům. Spolu 

s navrženým objektem zvýší projekt kvalitu území. Vznikne nový veřejný prostor 

s rozsáhlým parkem, jehož hranice tyto budovy tvoří. S areálem a dotčeným 

pozemkem sousedí rovněž kolonie bytových a rodinných domů.  Stavby na ulici 

Ocelářská jsou však v dostatečné odstupové vzdálenosti a odděleny alejí stromů, 

tudíž by ani během průběhu výstavby neměl být zaznamenán negativní vliv na 

dotčené obyvatele. Novostavba může částečně změnit odtokové poměry v území. 

S ohledem na využití a vlastnictví sousedních pozemků by neměla způsobovat potíže 

jiným vlastníkům. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Dotčené území bude před započetím projektu chemicky sanováno. Rovněž bude 

odstraněna nežádoucí nebo nevyužitelná technická infrastruktura. Na území areálu 

proběhnou demolice technických budov, které není možné konvergovat k jinému 

účelu. Část objektu, který je předmětem bakalářské práce, se nachází na parcele 

současné skladovací haly. Tato hala bude demontována. Před započetím výstavby 

budou odstraněny nežádoucí zpevněné plochy i náletová zeleň. V blízkém okolí se 

nenachází vzrostlá zeleň, která by mohla být zachována.  

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků 

Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa se netýkají dotčeného místa. Jedná se o bývalý areál těžkého průmyslu.  
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h) Územně technické podmínky – napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Území bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu z několika přístupových 

bodů. Nejbližší přístup na pozemek ze stávající dopravní sítě vznikne prodloužením 

ulic Okružní a Ocelářská. Přístup na staveniště bude realizován po nově vybudované 

uliční síti, která se napojí z ulice Sirotčí. Technická infrastruktura bude napojena na 

stávající sítě ulice Ocelářská.  

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Stavba je podmíněna ukončením činnosti s.p. DIAMO na dole Jeremenko a následnou 

sanací území. Nejkratší předpokládaný termín je rok 2028.  Podmínkou výstavby 

lázeňského objektu je však v malém množství zachování čerpání důlní vody 

pro léčebné a tepelnětechnické účely. Pro tyto záměry je nutné nadále využívat 

alespoň část objektu kladivové těžní věže, která je památkově chráněnou stavbou. 

Podmiňující investicí je rovněž sanace území a vybudování nové technické 

infrastruktury. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navržený objekt bude užíván k rekreačním, obchodním a ubytovacím účelům. 

Předmětem bakalářské práce je pouze část objektu. Zde se nachází zázemí lázní 

s vodní plochou do sto čtverečních metrů, menší část lázeňského provozu, 

pronajímatelná obchodní jednotka s jednou nebo dvěma obsluhami, bufet 

s kapacitou 40 osob a kanceláře pro správu objektu s kapacitou 4 osoby. Dva 

apartmány, které jsou součástí objektu mají samostatný vstup a maximální společnou 

kapacitu 7 osob. Předpokládá se rekreační využití střešní terasy i jinými osobami.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Urbanistické řešení vychází z  polohy lokality v rámci města a dopravní infrastruktury. 

Záměrem bylo navázat na existující uliční osy a historické dominanty, propojit dané 

území a zvýšit jeho návštěvnost. Návrh tohoto řešení byl předmětem Atelierové 

tvorby III. Architektonické řešení objektu koncepčně pozdvihuje negativní obraz 

Vítkovic svojí funkční náplní – lázeňským objektem. Odčerpávaná důlní voda má dle 

chemických analýz léčivé účinky, ale je s minimálním užitkem vypouštěna do řeky 

Ostravice. Objekt bude využívat tepelnětechnické vlastnosti vody.  Návaznost na 

historii a pohyb horníků v dolech byla zajištěna důrazem na procesy hledání a 

objevování ve fyzické i duševní rovině návštěvníka, tedy prostorovou kompozicí. 

Součástí objektu je mnoho výškově rozlišených pobytových ploch, schodišť, zákoutí a 

také otevřená kolonáda sloužící k sociální interakci. V suterénu objektu je navržena 

hlavní část lázní naopak s důrazem na intimitu. Jednotlivá relaxační stanoviště jsou 

rozmístěna ve formě „bludiště“. Tato bazénová část není však předmětem bakalářské 

práce.  

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 

Celý objekt  je řešen jako samostatně stojící, půdorysu tvaru písmene L. Bakalářská 

práce řeší pouze část tohoto objektu. Zastavěnou plochu pokrývá v celé ploše pouze 

nejnižší podlaží. To je z více než poloviny zapuštěno pod úroveň terénu. Jedná se o 

přímou asociaci na důlní těžbu, která zachovává technickou funkčnost objektu. 

Nadzemní patra jsou na této platformě již pouze bodově. Ze všech je přístup do 

společného nejnižšího podlaží. Střechy objektu jsou ploché. Nejnižší podlaží má 

pochůzí střechu odvodněnou vně dispozice. Vyšší podlaží mají plochou střechu 

odvodněnou dovnitř dispozice. Součástí navrženého objektu jsou i četná vnější 

schodiště. Konstrukce je navržená jako monolitický skelet. Stěny suterénu jsou 
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s ohledem na horizontální tlaky zeminy navrženy rovněž ze železobetonu. Nadzemní 

podlaží jsou vyzděné tepelněizolačními tvárnicemi Ytong a doplněny fasádním 

systémem Jansen Janisol. Architektonický výraz je dán tvarovou členitostí, vnějšími 

pobytovými plochami a schodišti. Fasáda domu bude opatřena omítkou a béžovou 

barvou.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Přístup a příjezd do objektu bude zajištěn především z nově navržených komunikací a 

ulice Okružní a Ocelářská. Zásobování a technická obsluha lázní bude probíhat 

z východního vstupu, který není v řešené části objektu. V řešené části objektu se 

nachází hlavní vstup pro veřejnost. Technické zázemí lázeňského provozu je umístěno 

ve východní části objektu, která není předmětem bakalářské práce.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je navržen v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  Bezbarierový přístup do 

objektu je zajištěn rampou v severní části stavby, která není předmětem bakalářské 

práce. Vertikální doprava uvnitř objektu je zajištěna bezbariérovým výtahem. 

Součástí jsou také sociální zařízení pro hendikepované.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí. Zvláštního zřetele bylo dáno na zamezení 

nebezpečí pádu z výšky navržením vyhovujících zábradlí a uklouznutí na mokrých 

plochách navržením protiskluzných povrchů. Rovněž byl dán důraz na výběr materiálů 

a jejich certifikaci.   
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 a) Stavební řešení 

Objekt má tři nadzemní podlažní, jedno podzemní. Základy jsou řešeny jako 

železobetonový rošt s ohledem na poddolování území s izolací nad betonovou 

deskou. Schodiště v objektu jsou rovněž monolitické betonové. Hlavní vnitřní 

schodiště má stejné výšky stupňů v celé výšce objektu. Nejnižší podlaží má atypické 

čtyřramenné schodiště, které řeší různé konstrukční výšky podzemního a nadzemních 

podlaží. Přístupové schodiště k apartmánům a související rampy jsou řešené jako 

konzoly. Přerušení tepelných mostů je řešeno systémovým izolačním prvkem. 

Vykonzolované komunikační rampy jsou vyspádované a odvodněné vně dispozice do 

okapových žlabů a svodů, pokud to geometrické návaznosti dovolují. Část těchto 

ploch je s ohledem na funkčnost komunikačních ploch navržena beze spádu. Součástí 

objektu je i nevytápěný prostor schodiště, který je od obytných prostor oddělen 

tepelněizolační stěnou nižší dimenze než výplňové obvodové zdivo. Pochůzí střechy 

jsou řešené dle doporučené skladby Schlueter Systems. Jsou odvodněny vně 

dispozice. Stěny nejnižšího podlaží jsou i v nadzemní části tepelně izolované deskami 

s pěnového skla s ohledem na rizikovost zatékání z vnějšího střešního odvodnění 

tohoto podlaží. Nepochůzí střechy mají klasické pořadí vrstev a odvodnění dovnitř 

dispozice. U střechy druhého nadzemního podlaží je užito uhýbaných svodů Vario.  

Výplně otvorů jsou řešeny fasádním systémem Jansen Janisol a otevíravými okny 

Jansen Primo. Příčky jsou navrženy z příčkovek Ytong a SDK. V objektu je navrženo 

podlahové vytápění a v části lázeňského provozu vzduchotechnika. Dimenzování 

těchto technologií není součástí bakalářské práce. S ohledem na ni však byla navržena 

patřičná dimenze okolních konstrukcí, zejména zvýšená konstrukční výška 

podzemního podlaží. Ve třetím nadzemním podlaží je s ohledem na sousedící funkčně 

odlišné provozy u stěny oddělující prostor schodiště s výtahem a ložnici navržena 

akustická předstěna.  

 

 b) Konstrukční a materiálové řešení 



 
 

24 
 

Objekt je navržen jako monolitický železobetonový skelet s průvlaky v příčném směru 

a jednotlivými ŽB deskami, které jsou navrženy vždy samostatně v rámci jednoho pole 

skeletového systému. Toto rozdělení zohledňuje odlišnosti v namáhání jednotlivých 

částí objektu, které jsou důsledkem tvarové rozmanitosti. Zohledňuje i rizika 

nerovnoměrného sedání půdy, které vyplývají z charakteru území. Výplňovým zdivem 

skeletového systému je zdivo z  tepelněizolačních tvárnic Ytong. Prostorové ztužení 

objektu spoluzajišťuje vnitřní schodiště a nosné železobetonové stěny. Suterén je 

s ohledem na horizontální tlaky zeminy rovněž navržen jako železobetonové stěny 

izolované tlakuodolnou tepelnou izolací Foamglas a hydroizolací, která se skládá  

z objemově roztažného bentonitu a radonově izolační folie, na kterou je bentonit 

laminován.. Předpokládá se zvýšená vnitřní teplota užívaných suterénních prostor, 

které jsou využívány jako zázemí lázní a lázně.  

 

 c) Mechanické odolnost a stabilita 

Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická 

únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické zařízení 

Objekt bude napojen na technické sítě u ulice Ocelářská. Objekt bude rovněž využívat 

těžené důlní vody a tepelných čerpadel k ohřevu teplé vody a vytápění objektu. 

Dimenze těchto zařízení není součástí bakalářské práce. Je situováno ve východní 

části objektu.  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení nejsou s výjimkou vertikální dopravy a lázeňských 

van předmětem bakalářské práce.  
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Závisí na jiných profesích a není součástí bakalářské práce.  

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba má využívat důlní vody, tudíž tepelných čerpadel pro vytápění objektu a ohřev 

teplé vody. Podrobnosti nejsou součástí bakalářské práce.  

 

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

prostředí 

 Stavba nebude způsobovat nadměrný hluk,  vibrace ani prašnost. Větrání stavby je 

zajištěno. Část objektu využívá vzduchotechniku. Podrobnosti nejsou předmětem 

bakalářské práce.  Požadované denní osvětlení je zajištěno. Návrh umělého osvětlení 

není předmětem bakalářské práce.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba je chráněná před negativními účinky vnějšího prostředí. Ochrana před 

pronikáním radonu a spodní vody z podloží je zajištěna vhodnou hydroizolací 

s protiradonovou úpravou – bentonit laminovaný na LDPE fólii. Stavba je chráněná 

před hlukem vhodně zvolenými stavebními prvky, např. tepelněizolačními tvárnicemi 

Ytong, výplněmi otvorů Jansen nebo zeminou. Protipovodňová opatření nejsou 

řešena. Stavba se nenachází v záplavové oblasti. Stavba je chráněna proti 

nerovnoměrnému sedání roštovou základovou konstrukcí.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 



 
 

26 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa technické infrastruktury jsou znázorněna ve výkresové 

dokumentaci. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není součástí bakalářské práce.  

 

B.4 Dopravní řešení 

Příjezd k objektu bude zajištěn z veřejných komunikací přilehlých k areálu. 

Nadregionální a nákladní doprava může být přivedena po silnicích I. třídy Rudná a 

Místecká. Příjezd do areálu je možný přes ulici Sirotčí, Ocelářská a Okružní. Nově 

navržené komunikace vytvoří nové přístupové linie. Pěší přístupovou komunikací je 

chodník z betonové zámkové dlažby o šířce ≥2,75m. Z důvodu účelu využívání území 

je navržena rozsáhlá síť pěších cest. Území má dobrou návaznost i na autobusovou, 

tramvajovou a vlakovou dopravu. Parkování je zajištěno naproti objektu a v dalších 

plochách areálu.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Část řešení uvedena ve výkresech. Podrobnosti nejsou předmětem bakalářské práce. 

 

b) Použité vegetační prvky   

Detail části exteriéru je součástí příloh. Celkové řešení není předmětem bakalářské 

práce. 

 

c) Biotechnická opatření 

Není součástí bakalářské práce.  
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

Použité stavební materiály jsou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot. Likvidace 

stavebního odpadu vzniklého při výstavbě bude zajištěna. S odpady bude nakládáno 

podle platné legislativy. Stavba nebude mít negativní vliv na půdu, neovlivní 

negativně dřeviny, památné stromy, rostliny nebo živočichy. Stavba nebude zatěžovat 

ovzduší, ani způsobovat nadměrný hluk. Nejsou navrhována žádná ochranná a 

bezpečnostní pásma.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva ani ji neohrožuje. Obyvatelé v případě 

nebezpečí budou využívat místní systém veřejné ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Není součástí bakalářské práce.   

 

C. Situační výkresy 

C 01 Koordinační situace M:500 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 D 01 Základy M 1:50 

D 02 Půdorys 1.PP M 1:50 

D 03 Půdorys 1.NP M 1:50 

D 04 Půdorys 2.NP M 1:50 

D 05 Půdorys 3.NP M 1:50 
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D 06 Řez A1-A1 M 1:50 

D 07 Výkres tvaru stropu M 1:50 

D 08 Půdorys střechy M 1:50 

D 09 Řez střechou M 1:50 

D 10 Pohledy M 1:100 

D 11 Výpis skladeb 

D 12 Specifikace výrobků 

D 13 Vizualizace 

 

E.  Dokladová část 

 E 01 Podklady pro vytyčovací výkres M 1:500 

 

F. Specializace – architektura 

F 01  Architektonický detail  
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5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vypracování částečné projektové 

dokumentace k provádění stavby. Stavba „Zázemí lázní s apartmány 

Ostrava – Vítkovice“ navazovala na předchozí studie. Tento návrh splňuje 

technické, funkční i estetické požadavky. Vytváří zázemí pro aktivní 

společenský život i individuální relaxaci. Zhodnocuje technický a 

geografický potenciál místa a pozitivně proměňuje genia loci.  

V místě, kde je navržen byl v minulosti černouhelný důl Jeremenko, 

v současné době se zde především čerpá využitelná důlní voda. 

Předpokládaný termín ukončení činnosti je v roce 2028 a existuje riziko, 

že se poté areál stane dalším brownfieldem v Ostravě. Tento studijní 

návrh ukázal jedno z možných využití do budoucna.  

Při práci jsem získala mnoho nových cenných zkušeností a znalostí a 

věřím, že mi bude dobrým přínosem v dalším studiu a praxi. 
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