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Anotace bakalářské práce 

Bc. Pavla Pawerová: Orličky - Změna funkce stávajícího sportovního areálu Suchý 

vrch včetně objemové studie objektu sanatoria 

Ostrava , katedra městského inženýrství, Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita 

Ostrava, 2011, X Y stran, vedoucí bakalářské práce: Ing. Zdenka Fridrichová 

Předmětem bakalářské práce je vypracování návrhu řešení územní a objemové studie 

objektu sanatoria. Areál bude zaměřen na volno-časovou aktivitu klientů sanatoria. V úvodní 

části je popsaná problematika občanské vybavenosti a platný území plán obce. Textovou část 

tvoří dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na 

využití území. Samotný návrh řeší samostatně stojící objekt sanatoria s vyhlídkovou věží. 

Návrh obsahuje řešení technické infrastruktury, dopravní řešení včetně odstavných ploch, 

návrh veřejných prostranství (zeleň). Součástí je vyhodnocení předpokládaných nákladů 

navrhovaného řešení. 

Annotation 

Bc. Pavla Pawerová: Orličky - The change in the function of the existing sports 

complex "Suchý vrch", including a volume study of the building of the sanatorium 

Ostrava, department of urban engineering, Faculty of Civil Engineering, VSB -

Technical University of Ostrava , 2011, 40 pp. Bachelor paper, tutor: Zdenka Fridrichová 

M.Sc. 

The goal of the bachelor paper is to elaborate a possible solution of the territorial and 

volume study of the sanatorium building. The complex is designed to provide opportunities 

for leisure activities for clients of the sanatorium. In the introductory part the problems of 

civic facilities and valid ground plan are dealt with. The text part is formed by the 

documentation forming the attachment to the application to issue a ruling to change the 

building and to change the influence of the building the area exploitation. The proposal itself 

solves the detached object of the sanatorium with a view tower. The proposal contains a 

possible solution of technical infrastructure, traffic - including parking space and public green 

areas. A part of the proposal is formed by an evaluation of the possible expenses and costs of 

this proposal. 
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1. Úvod 
Při rozhodování, jaké téma bakalářské práce zvolit, jsem asi jako každý váhala. Od 

zvoleného tématu jsem očekávala, že mě zaujme a naplní a zároveň splní požadavky 

bakalářské práce. Zajímavým tématem proto pro mě byla změna funkce stávajícího 

sportovního areálu včetně studie objektu. 

Vybrala jsem si oblast v blízkosti svého bydliště. Jelikož se areál nachází mimo 

zastavěné území obce v klidném prostředí lesa zvolila jsem funkci objektu jako sanatorium a 

celé přilehlé území tomuto účelu přizpůsobila. 

1.1. Předmět bakalářské práce 
Předmětem bakalářské práce je vypracování návrhu řešení územní a objemové studie 

objektu sanatoria v Orličkách na Suchém vrchu. 

Tato práce se snaží o vytvoření studie areálu, který je zaměřen na volno-časovou 

aktivitu klientů sanatoria. Obsahem práce je urbanisticko-architektonický návrh využití ploch, 

včetně situace se zakreslením navrhovaného řešení dopravy, technické infrastruktury a úpravy 

veřejného prostranství. 

1.2. Cíl bakalářské práce 
Cílem práce je vypracovat návrh řešení území a objemové studie objektu sanatoria. 

Objekt sanatoria je navržen s ohledem na charakter území a požadavky dotčených orgánů. 

Zřetel je brán na vytvoření kompaktního, provozně soběstačného provozního celku s přímým 

napojením na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. 

1.3. Rozsah bakalářské práce 
Bakalářská práce se skládá z textové a grafické části. Textová část je rozčleněna na 

teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází z vědomostí nastudované literatury, 

vztahující se k danému tématu práce. Praktická část popisuje vlastní návrhy, se zaměřením na 

územní studii areálu a objemovou studii objektu. Práce je koncipována podle vyhlášky 

k Zákonu o územním plánování a stavebním řádu 183/2006 Sb.. Dokumentace je vypracována 

v rozsahu požadavků na dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o změně stavby a o 

změně vlivu stavby na využití území. Je rozdělena na souhrnnou průvodní a technickou 
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zprávu. Grafická část práce je, stejně jako textová část, vypracována v souladu s požadavky 

na rozsah studie stavby. 

r 

1.4. Údaje o podkladech 
• kopie katastrální mapy obce Orličky, Červená Voda, Dolní Boříkovice, 

• územní plán obce - grafická část v papíru, 

• neúplná projektová dokumentace objektu - část stavebních výkresů 

• vyjádření od správců sítí o existenci sítí: 

- elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic, a.s., Praha 

- energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 

- objekt stožáru Ministerstva obrany ČR, 

- vojenské objekty a objekt vysílače Vojenské ubytovací a stavební správy, Pardubice, 

- plynárenských zařízení společnosti RWE a.s., Brno, 

- televizní převaděč České radiokomunikace a.s., Praha, 

- vodovodních a kanalizačních zařízení společnosti VaK Jablonné nad Orlicí a.s. 

• ortofotomapa, 

• fotodokumentace 

• mapy ze serveru www.mapy.cz 

Obr. 1 - Stávající stav, pohled na čelní stranu objektu 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

2.1. Občanské stavby - stavby pro zdravotnictví všeobecně 
Stavby pro zdravotnictví řadíme mezi vyšší občanskou vybavenost. 

Stavby pro zdravotnictví poskytují zdravotní péči. Slouží k léčení, ošetřování pacientů 

či výrobě léků. Léčebné záměry se liší druhem, rozsahem, počtem odborných směrů, velikostí 

odborných oddělení a ošetřovacích zařízení. 

Zatímco dříve byly zdravotnické stavby vědomě navrhovány jako nemocnice s 

léčebně-chirurgickým zařízením, existuje dnes trend k polidšťování těchto zařízení. 

Zdravotnické zařízení je určitý celek tvořený hmotnými, nehmotnými a osobními 

složkami, který je určený a způsobilý k výkonu zdravotní péče. Zdravotnické zařízení je 

tvořeno věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami, které slouží k jeho provozu jako 

celku. 

2.1.1. Členění dle zdravotní péče 

Z pohledu založení zdravotnického zařízení lze rozeznávat zdravotnická zařízení státu, 

obcí a zařízení zřizovaná a provozovaná soukromými subjekty (fyzickými či právnickými 

osobami). 

Zdravotnická zařízení státu jsou ve smyslu vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 

394/1991 Sb., fakultní nemocnice a další nemocnice, které kromě základní léčebné péče 

poskytují také specializovanou a léčebnou péči, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní 

opatření, vybrané odborné léčebné ústavy a krajské hygienické stanice. Tato zařízení zřizuje 

ministerstvo zdravotnictví jako rozpočtové nebo příspěvkové organizace s právní 

subjektivitou. 

Nestatní zdravotnické zařízení vymezuje zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v 

nestátních zdravotnických zařízeních, jako jiné zdravotnické zařízení, než zdravotnické 

zařízení státu. Z uvedeného vyplývá, že vedle soukromých zařízení lze za nestátní považovat i 

zařízení zřizovaná krajskými úřady a obcemi. Postup při jejich zakládání je upraven shodně se 

zařízeními soukromými. Rozdílnost spočívá pouze v jejich organizaci regulované zvláštními 

normami - viz. vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 242/1991 Sb., o soustavě 

zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi. 
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2.1.2. Podle vyhlášky č. 242/1991 Sb. se zdravotnická zařízení dělí na: 

• Hygienické stanice - jde o zařízení, která provádí nebo navrhují soubory základních 

terénních vyšetření a opatření a zajišťují odborné vedení ostatních zdravotnických 

zařízení a jejich pracovníků na úseku hygieny a boje proti přenosným nemocem. 

• Zařízení ambulantní péče - zahrnující ordinace praktických lékařů pro dospělé, děti a 

dorost, ženských lékařů, stomatologů, případně ordinace dalších odborných lékařů, k 

jejichž návštěvě není třeba doporučení. Dále sem patří sdružená ambulantní zařízení, 

jimiž jsou léčebná zařízení, která jsou umístěna mimo území nemocnic, se kterými 

nejsou organizačně ani personálně spojena, a v jejich ordinacích se poskytují 

jednotlivcům nebo skupinám osob základní a specializované zdravotnické služby. 

• Nemocnice - zde se poskytuje ambulantní a lůžková základní a specializovaná 

diagnostická a léčebná péče, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření. 

• Odborné léčebné ústavy - plní úkoly podle svého odborného zaměření a podle 

koncepcí příslušných medicínských oborů. Vyhláška do této kategorie řádí léčebny 

pro dlouhodobě nemocné, léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí, psychiatrické 

léčebny, rehabilitační ústavy, lázeňské léčebny, ozdravovny pro děti a dospělé a 

sanatoria. 

• Zařízení lékárenské péče - tato zařízení slouží k zajištění nemocných léky a 

zdravotnickými potřebami. Zabezpečují přípravu, výdej, kontrolu a dispenzaci léčiv a 

zdravotnických potřeb. 

• Zvláštní dětská zařízení - sestávající se z kojeneckých ústavů (poskytují ústavní a 

výchovnou péči dětem, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, a to 

zpravidla do věku jednoho roku), dětských domovů (poskytují ústavní a výchovnou 

péči dětem, o něž nemá kdo pečovat nebo jimž nelze ze sociálních důvodů zajistit péči 

ve vlastní rodině, popřípadě náhradní rodinnou péči, a to ve věku od jednoho do tří let, 

pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů j i není nutné poskytovat starším dětem), 

jeslí a mateřských škol (poskytují péči o všestranný rozvoj dětí). 
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2.2. Specializace sanatoria 
Sanatorium bude se specializací na plastickou chirurgii. Z toho vyplývají konkrétní 

požadavky na stavbu a vybavení. 

Obecné věcné a technické požadavky na vybavení zdravotnických zařízení jsou 

stanoveny ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 221/2010 Sb. v příloze č. 1. Další 

požadavky na věcné a technické vybavení ostatních zdravotních zařízení jsou dány dalšími 

přílohami k této vyhlášce. 

2.2.1. Obecné požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických 

zařízení: 

• Z hlediska stavebně technických požadavků na prostory a jejich funkční a dispoziční 

uspořádání musí umožňovat funkční a bezpečný provoz 

• Dále musí: 

- tvořit provozně uzavřený a funkční provázaný celek, 

- být umístěno v nebytových prostorech splňujících obecné požadavky na výstavbu, 

- mít zajištěnou dodávku pitné vody, 

- mít zajištěn odvod odpadních vod, 

- být vybaveno systémem přirozeného nebo umělého větrání a systémem vytápění, 

- mít zajištěno připojení na veřejný rozvod elektrické energie, 

- být vybaveno připojením k veřejné telefonní síti 

• Prostory určené pro: 

- manipulaci s biologickým materiálem, 

- provádění operačních výkonů, 

- provádění endoskopických výkonů s porušením integrity tělesného povrchu nebo se 

zvýšeným rizikem infekce, 

Musí mít omyvatelný povrch stěn do výšky minimálně 180 cm a povrch nábytku a 

podlahy snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné. 

2.2.2. Vedle těchto požadavků příloha vyhlášky stanoví i specifické podmínky na 

prostředí zdravotnických staveb. Jedná se zejména o požadavek na: 

• přímé denní osvětlení a větrání okny, jde-li o provozní místnosti, které mají povahu 

trvalého pracoviště nebo pobytu; ostatní provozní místnosti včetně čekárny pacientů, u 

kterých přímé osvětlení a větrání nelze docílit z technických důvodů (například při 
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vestavování zařízení do stávající budovy, při rekonstrukcích) nebo není vhodné z 

provozních důvodů, musí mít zabezpečeno umělé osvětlení a větrání 

vzduchotechnickým zařízením. 

• rozměry a uspořádání místností. Provozní místnosti musí mít světlou výšku 3,0 m. 

Pokud charakter stávající stavby, v níž má být zdravotnické zařízení umístěno, 

neumožňuje technicky tuto výšku docílit (například při vestavování do stávající 

budovy), je možno připustit světlou výšku nižší, nejméně 2,5 m. Komunikace a 

vedlejší prostory musí mít světlou výšku nejméně 2,4 m. 

• plochu a objem místnosti. V ordinacích a ostatních místnostech , určených pro trvalý 

výkon práce, musí na jednu osobu připadnout nejméně 15 m3 vzdušného prostoru a 

nejméně 2 m2 volné podlahové plochy, pokud z důvodů provozních požadavků není 

nutná plocha větší. Příslušné hodnoty jsou hodnotami minimálními. 

• mikroklimatické podmínky zahrnující minimální teplotu vzduchu (ordinace 22 stupňů 

C, přípravny 22 stupňů C, čekárny 20 stupňů C), vlhkost (relativní vlhkost 30 až 50 

%), objem vzduchu a jeho výměnu (při objemu 15 m3 na osobu se musí dosáhnout 

jednonásobné výměny vzduchu za hodinu). 

• prostory čekáren pro pacienty, které musí mít plochu minimálně 2,0 m2 na jedno 

místo pacienta při nejmenší ploše místnosti 8,0 m2. 

2.2.3. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení ordinací lékařů, 

pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků a dalších provozních prostor zdravotnických zařízení 

ambulantní péče - plastická chirurgie: 

- monitor, pokud je digitální přenos obrázků, nebo negatoskop, 

- instrumentarium pro chirurgické výkony, 

- pokud se provádí fixace pomocí sádry, zřizuje se sádrovna, která musí mít minimální 

plochu 10 m2 a být vybavena: vyšetřovacím lehátkem nebo sádrovacím stolem, plochou pro 

přípravu obvazů, oscilační pilou, sádrovacími nástroji. 
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3. Řešené území 
Řešené území leží v Pardubickém kraji. 

3.1. Pardubický kraj 
Pardubický kraj vznikl na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, který nabyl 

účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v krajích, tj. dne 12. 11. 2000 a znamenal naplnění 

čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. Pardubický kraj je vyšším uzemním 

samosprávním celkem, kterému náleží ústavou zaručené a zákonem vymezené právo na 

samosprávu, přičemž působnost v těchto věcech je samostatnou působností kraje. 

Obr. 2 - Pardubická kraj, poloha 

3.1.1. Geografická poloha 

Pardubický kraj leží na pomezí Čech a Moravy, z části tvoří státní hranici s Polskem. 

Krajské město Pardubice je od Prahy vzdáleno 100 km. Pardubický kraj leží na evropském 

železničním koridoru spojujícím Berlín s Vídní, buduje se napojení na evropskou dálniční síť. 

Mezinárodní letiště v Pardubicích je jedním z pěti páteřních letišť České republiky. Lze zde 

využít i vodní dopravu. 

Ze severní strany sousedí s krajem Královéhradeckým, od západu se Středočeským, 

z jihu s krajem Vysočina a Jihomoravským krajem a z východu s krajem Olomouckým. 

Pardubický kraj má rozlohou 4519 km2. 

Skládá se ze 4 okresů Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí. 

3.1.2. Obyvatelstvo a osídlení 

V Pardubickém kraji žije přes 505 000 obyvatel a průměrná hustota je 112 obyvatel na 

1 km2. 
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3.1.3. Průmysl 

V kraji se koncentruje průmysl, komerční a veřejné služby. Průmyslová výroba má 

pestrou strukturu. Nejsilnější je strojírenství a textilní průmysl. Nejvyšší podíl na celostátní 

produkci má průmysl chemický. Významnou částí je sektor zemědělský. Zemědělská půda 

zaujímá 60,75 %, lesy 29 % a vodní plochy 1,35 %. 

3.2. Historie Suchého vrchu 
Chata na Suchém vrchu byla poprvé slavnostně otevřena Klubem českých turistů 

v roce 1928. Otevření byl přítomen předseda vlády Dr. Karel Kramář, podle něhož byla chata 

pojmenována. Autorem projektu byl pražský architekt Jaroslav Stejskal. 

Původně vodárenská věž v sousedství Kramářovy chaty byla postavena v 

letech 1931-1932 podle návrhu architekta A. Patrmanna. 

Dne 16.3.1939 byla chata zabrána německou armádou a byl v ní zřízen 

rehabilitační ústav pro zraněné letce. Po válce byla opět otevřena veřejnosti. 

V roce 1953 byla chata obsazena armádou Československé republiky a byla 

využívána jako rekreační středisko pro vojáky. 

Roku 1961 byla vrácena do používání široké veřejnosti. 

V roce 2003 objekt chaty vyhořel a byl uzavřen. Tento stav trvá do dnešního dne. 

Obr. 3 - Původní fotografie chaty na Suchém vrchu 
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3.3. Vymezení řešeného území 
Řešené území se nachází v zalesněné části katastrálního území Orličky na vrcholu 

kopce Suchý vrch v namořské výšce 995 metrů. Katastrální území má rozlohu 15 000 ha. 

Území nemá přirozenou vazbu na přilehlé obce, protože se jedná osamocený rekreačně 

sportovní areál. Oblast je napojena na zpevněnou komunikaci, která ústí na Čevenovodském 

sedle na silnici I. třídy číslo 11, směr Hradec Králové - Ostrava [viz. výkres č.1]. 

3.3.1. Obec Orličky 

Orličky jsou malou obcí na úpatí Orlických hor. Obec má 900 stálých obyvatel a 

polohu 45 stupňů východní délky a 45 stupňů jižní délky. Leží v nadmořské výšce 650 metrů. 

v 

3.4. Širší vztahy 
Nejbližší občanská vybavenost se nachází v okolních obcích. V Jablonném nad Orlicí, 

které je od místa vzdáleno 10 km, je k dispozici obvodní lékař, kino, pošta, banka, fotbalový 

stadion, čerpací stanice, vlakové a autobusové nádraží. Červené Voda je vzdálena 8 km a zde 

je nemocnice, pošta, čerpací stanice a vlakové nádraží. Třetím významným bodem jsou 

Králíky, kde se nachází obvodní lékař, kino, kulturní dům, pošta, banka, obchodní dům, 

atletický a fotbalový stadion a vlakové a autobusové nádrží. Králíky jsou od Suchého vrchu 

vzdáleny 12 km. 

Obr. 4 - Vyznačení lokality v mapě širších vztahů 
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4. Úvodní údaje, průvodní a souhrnná technická zpráva k 

návrhu 

4.1. Identifikační údaje 
• Název stavby: 

„Orličky - Změna funkce stávajícího sportovního areálu Suchý vrch včetně objemové 

studie objektu sanatoria" 

• Druh stavby: 

Rekonstrukce, změna užívání 

• Místo stavby: 

katastrální území Orličky - 712221 

Parcelní 
číslo Typ pozemku Plocha 

[m2] 
Vlastník 

241/5 Zastavěná plocha a nádvoří 
č.p. 189 687 Skyrent s.r.o., Sedivská 844, 

Letohrad 

241/6 Zastavěná plocha a nádvoří 
č.p. 186 1893 CVS Zamberk s.r.o., 

Havlíčkovo nábřeží 555, Zamberk 

262 Zastavěná plocha a nádvoří 
č.p. 167 66 Zdeněk Měrka, Pod Hradištěm 19, 

Týnec nad Sázavou 

263 Zastavěná plocha a nádvoří 
č.p. 167 66 Zdeněk Měrka, Pod Hradištěm 19, 

Týnec nad Sázavou 

264 Zastavěná plocha a nádvoří 
č.p. 168 66 Zdeněk Měrka, Pod Hradištěm 19, 

Týnec nad Sázavou 

265 Zastavěná plocha a nádvoří 
č.p. 168 66 Zdeněk Měrka, Pod Hradištěm 19, 

Týnec nad Sázavou 

266 Zastavěná plocha a nádvoří 
č.p. 169 66 Zdeněk Měrka, Pod Hradištěm 19, 

Týnec nad Sázavou 

267 Zastavěná plocha a nádvoří 
č.p. 169 66 Zdeněk Měrka, Pod Hradištěm 19, 

Týnec nad Sázavou 

1116/4 Ostatní plocha 6038 Zdeněk Měrka, Pod Hradištěm 19, 
Týnec nad Sázavou 

1116/23 Ostatní plocha 71 Zdeněk Měrka, Pod Hradištěm 19, 
Týnec nad Sázavou 

1116/24 Ostatní plocha 745 CVS Zamberk s.r.o., 
Havlíčkovo nábřeží 555, Zamberk 

1116/25 Ostatní plocha 4010 Zdeněk Měrka, Pod Hradištěm 19, 
Týnec nad Sázavou 

1116/26 Ostatní plocha 40 CVS Zamberk s.r.o., 
Havlíčkovo nábřeží 555, Zamberk 

• Účel stavby: 

Rekonstrukce, změna užívání 
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• Zadatel: 

CVS Zamberk s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 555, 561 64 Zamberk 

Skyrent s.r.o., Sedivská 844, 561 51 Letohrad 

Zdeněk Měrka, Pod Hradištěm 19, 257 41 Týnec nad Sázavou 

• Zpracovatel: 

Bc. Pavla Pawerová, Jamné nad Orlicí 226, 561 65, VŠB-TUO Ostrava 

4.2. Průvodní zpráva 
4.2.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

• Poloha v obci - zastavěná - nezastavěná část obce 

Celý areál Suchého vrchu je umístěn mimo zastavěné území obce Orličky. Dle 

platného územního plánu jsou tyto plochy funkčně vymezeny jako plochy občanské 

vybavenosti - OV. 

• Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Obec Orličky má vydanou platnou územně-plánovací dokumentaci platnou do roku 

2011. V dnešní době je zpracovávána dokumentace nová. 

• Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Navrhovaná územní a objemová studie objektu sanatoria v lokalitě Suchý vrch je v 

souladu se současně platnou územně-plánovací dokumentací. Objekt sanatoria je považován 

za stavbu občanské vybavenosti stejně jako je tomu v územně-plánovací dokumentaci. 

Studie prověřuje možnosti rekonstrukce s dodržením původního rázu, formuluje 

prostorové nároky jednotlivých částí projektu, možnosti napojení na sítě technické 

infrastruktury. 

Potřeby na umístění tohoto typu zařízení je vyvoláno stále sílícím zájmem o 

znovuprobuzení lokality a navrácení se k oblíbeným místům. 

• Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V průběhu zpracování bakalářské práce jsem obdržela vyjádření správců inženýrských 

sítí včetně zakreslení průběhů vedení. Vzhledem k tomu, že jde o rekonstrukci objektu a 

drobné venkovní úpravy nemají tito správci námitek. Orgány státní správy nebyli z důvodu 

rozsahu dokumentace obeslány. 

Stávající objekt je napojen na elektropřípojku a přípojku elektronických komunikací. 
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Pro stupeň územního řízení bylo nejdůležitější zjištění možnosti nového napojení 

objektu na stávající inženýrské sítě technické infrastruktury v dostatečných dimenzích. 

• Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

- dopravní infrastruktura 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstane beze změn. Napojení je po 

obslužné příjezdové komunikaci o šířce 4 metry Z důvodu zavedení nové autobusové 

zastávky na Suchém vrchu a nedostatečné šíři silnice, bude na příjezdové komunikaci 

vybudováno X Y výhyben. [viz. výkres č. X Y ] Pro otočení autobusu bude v areálu zřízeno 

obratiště se zastávkou. [viz. výkres č. X Y ] Dále bude v areálu přímo před objektem 

vybudováno obratiště pro sanitku s krytým stáním a vstupem do objektu. [viz. výkres č. X Y ] 

Výhybny i obratiště budou provedeny dle ČSN X Y . 

Parkování klientů sanatoria a hostů jídelny/restaurace je zajištěno na odstavném 

parkovišti [viz. výkres č. X Y ] v severozápadní části areálu. Vyhrazená stání pro osoby ZTP 

jsou navržena z jihozápadní strany z čela objektu poblíž bezbariérového vstupu. Počet míst 

byl stanoven vypočten dle ČSN 73 6110, viz příloha X Y . 

- technická infrastruktura 

Stávající elektropříppojka je nevyhovující a nemá dostatečný příkon, jelikož je 

uvažováno nové elektrické vytápění objektu. Proto je navržena nová elektropřípojka ze 

stávající trafostanice v areálu na základě povolení společnosti ČEZ a.s.. 

Nově bude objekt napojen na sítě elektronických komunikací podle vyjádření 

společnosti O2 Czech Republic, a.s.. 

Stávající vodovodní přípojka v areálu není. Bude zřízena nová ze 3 samostatných 

vrtaných studní umístěných na pozemku majitele. Přípojka povede přes čerpací stanici do 

vodárny, která je umístěna v suterénu objektu. Po provedení vrtů budou provedeny čerpací 

zkoušky, kde se stanový vydatnost zdroje a kvalita vody. V případě nevyhovující kvality vody 

bude v objektu umístěna vedle vodárna i úpravna vody. 

Stávající septik i kanalizační přípojka jsou nevyhovující. Odkanalizování objektu bude 

provedeno novou oddílnou kanalizací. Splaškové vody budou svedeny do nové biologické 

čistírny odpadních vod s kapacitou do 60 EO (ekvivalentních obyvatel), která bude umístěna 

v jižním rohu na hranici řešeného území na pozemku číslo 1116/4. V suterénu objektu bude 

umístěn na odtoku z kuchyně lapol k zachytávaní tuků. Vyčištěné odpadní vody budou 

vypuštěny do stávajícího trativodu. Dešťová kanalizace bude řešena akumulační nádrží a 

nevyužitý přebytek bude vypouštěn do vsakovací nádrže G L Y N W E D s přepadem do 

stávajícího trativodu. Dešťové vody budou využívány k zalévání zeleně v areálu sanatoria. 
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Stávající je nevyhovující a bude z provozu vyřazen. Na jeho místě vzhledem k jeho poloze 

navrhuji zřídit jednu z výhyben. Výpočet dešťových vod viz. příloha X Y . 

Umístění všech inženýrských sítí a zařízení je zřejmé z výkresové dokumentace. [viz. 

výkresy č. 3, 4] 

• Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných 

území 

Není předmětem řešení této práce. 

• Poloha vůči záplavovému území 

Areál se nenachází v záplavovém území. 

• Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

katastrální území Orličky - 712221 

Parcelní 
číslo Typ pozemku Plocha 

[m2] Vlastník 

1116/1 Lesní pozemek 1499295 Česká republika; 
Lesy České republiky s.p., Hradec Králvé 

1116/7 Ostatní plocha 781 Ministerstvo obrany, Praha; 
VUSS Pardubice 

1235 Ostatní plocha 45508 Obec Orličky; 
Lesy České republiky s.p., Hradec Králvé 

• Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Přístup na pozemky čísla 241/5, 241/6, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 1116/4, 1116/23, 

1116/24, 1116/25, 1116/26 je po stávající místní komunikaci. Po této přístupové komunikaci 

je možný příjezd stavební techniky přímo na staveniště. 

Pěší přístupové cesty ke stavebním pozemkům jsou totožné s výše uvedenou 

přístupovou komunikací. 

• Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Po dobu výstavby bude staveniště napojeno na nově zbudované přípojky inženýrských 

sítí, které budou ukončeny ve staveništních rozvaděčích. Přípojky inženýrských sítí musejí 

být zrealizovány před zahájením vlastních stavebních prací na objektu v areálu. Jedná se 

zejména o přípojky vody a elektřiny, které jsou pro realizaci stavebních prací na jednotlivých 

stavebních objektech nezbytné. 

Elektrická energie bude vedena ze stávající trafostanice TS staveništní přípojku 

a ukončena staveništním rozvaděčem. 

Vodovodní přípojka bude ukončena v provizorním kiosku s čerpací sestavou. 

19 



Ostatní přípojky inženýrských sítí nejsou během výstavby stavebního objektu nutné. 

Jejich vybudování je předmětem potřeby v průběhu výstavby. 

4.2.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

• Účel užívání stavby 

Cílem objemové studie objektu sanatoria včetně návrhu řešení území areálu Suchý vrch je 

provedení rekonstrukce a vytvoření kompaktního, provozně soběstačného celku. Návrh je 

proveden v původních půdorysných rozměrech, výškách a objemech, tak aby nově vzniklý 

objekt byl vzhledově navrácen do původní podoby budovy. 

Pro udržení provozuschopnosti stavby je věž a jídelna/restaurace objektu přístupna široké 

veřejnosti. 

Areál jako celek je zaměřen na relaxaci klientů sanatoria. 

• Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavby trvalého charakteru. 

• Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Návrh objektu sanatoria v areálu Suchý vrch je rekonstrukcí se změnou užívání. 

• Etapizace výstavby 

Celý areál včetně všech objektů bude vybudován v jedné etapě. 

4.2.3. Orientační údaje stavby 

• Základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové 

plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 

Objekt sanatoria včetně návrhu řešení území areálu Suchý vrch je navržen jako provozní 

celek. Skládá se z jednotlivých stavebních objektů. 

• SO 01 - objekt sanatoria 

• SO 02 - objekty č.p. 167, 168, 169 

• SO 03 - komunikace, odstavné a parkovací plochy, chodníky, zeleň 

SO 01 - objekt sanatoria 

Objekt sanatoria je navržen jako čtyřpodlažní, 3 podlaží jsou nadzemní a 1 podzemní. 

Objekt sanatoria se skládá z hlavní budovy a je propojen s objektem rozhledny - věže, kde je 

umístěna stravovací část. 
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Sanatorium má hlavní vstup z jihozápadní strany budovy po schodišti do haly. Další 

vstup do objektu je z téže strany budovy do 1. PP zádveřím do chodby, kde je umístěn výtah. 

Tento vstup je upraven jako bezbariérový. Další vstup slouží personálu sanatoria a je 

z jihovýchodní strany do chodby u ambulance a vstup pro zaměstnance jídelny/kuchyně je 

umístěn do kruhové části s rozhlednou. 

- kapacity 

Sanatorium má 4 dvoulůžkové pokoje umístěné v přízemí, 7 jednolůžkových pokojů 

v podkroví = 3. NP. Operační sál a jeho zázemí je navržen na 8 zaměstnanců. Ambulantní 

péči budou provádět stejní zaměstnanci jako operační zákroky. Pro oblast kuchyně je počítáno 

dalších 5 zaměstnanců. Jídelna má kapacitu 32 míst. 

- propojení 

Komunikačně jsou jednotlivá podlaží propojena výtahem a schodištěm. Výtah je 

navržen z důvodu úspory prostoru 1 lůžkový, tak aby mohl být využíván jak osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace, tak ležícím pacientům po operaci. Budova 

sanatoria a jídelny je spojena krčkem. 

- ZTP 

Z hlediska užívání objektu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace je 

v návrhu dbáno na komplexní bezbariérové řešení stavby. V objektu jsou výškové rozdíly 

mezi patry či rozdíly výšky v 1. podlaží mezi vstupní halou a lůžkovou částí nebo ambulancí 

řešeny výtahem. V objektu nejsou žádné další výškové nerovnosti ani překážky, které by 

bránili pohodlnému přemísťování těchto osob. 

Plochy účelových prostor 1. PP: 

001 - Zádveří 9,55 m 2 012 - ZTP umyvárna + WC 5,36 m 2 

002 - Archiv 24,36 m2 013 - ZTP šatna 12,86 m2 

003 - Schodiště 3,33 m2 014 - Tělocvična 61,95 m2 

004 - Výtah (lůžkový) 7,20 m2 015 - Předsíň WC - personál 1,81 m2 

005 - Šatna ženy + sprcha 8,62 m2 016 - WC - personál 1,92 m2 

006 - Předsíň WC - ženy 1,25 m2 017 - Úklidová místnost 3,23 im 

007 - WC - ženy 1,44 m2 018 - Parafín 11,36 m2 

008 - WC - muži 1,44 m2 019 - Zádveří 3,00 m2 

009 - Předsíň WC -muži 1,25 m2 020 - Umyvárna + WC - lékař 3,24 im 

010 - Šatna muži + sprcha 8,62 m2 021 - Lékař 14,00 m2 

011 - Chodba 43,95 m2 022 - Technolog místnost VZT 17,50 m2 
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023 - Sklad 18,00 m2 029 - Nečistá část 15,10 m2 

024 - Technolog místnost E L 18,42 m 2 030 - Sklad použitých nástrojů 6,85 m2 

025 - Chodba 21,27 m2 031 - Dokumentace 7,36 m2 

026 - Tech. místnost V O D A 19,30 m2 032 - Sklad čistých nástrojů 11,17 m2 

027 - Centrální sklad léků 18,70 m2 033 - Chodba 13,42 m2 

028 - Čistá část 15,41 m2 

Plochy účelových prostor 1. NP: 

101 - Zádveří 9,14 m2 127 - 2 lůžkový pokoj - ZTP 29,10 m2 

102 - Vstupní hala 46,10 m2 128 - Archiv, dokumentace 7,50 m2 

103 - Recepce - pokladna 11,50 m2 129 - Sklad čistého prádla 3,27 m2 

104 - Kancelář 9,42 m2 130 - Sklad špinavého prádla 3,36 m2 

105 - Chodba + schodiště 72,08 m2 131 - Úklidová místnost 4,20 m2 

106 - Čekárna 10,35 m2 132 - Předsíň WC - ženy 3,23 m2 

107 - Předsíň WC - pacienti 1,53 m2 133 - WC - ženy 1,62 m2 

108 - WC - pacienti 1,53 m2 134 - WC - ženy 1,62 m2 

109 - Šatna - lékař, sestra 4,57 m2 135 - WC - ZTP 3,87 m2 

110 - Předsíň WC -lékař, sestra 1,60 im 136 - Schodiště (1.PP) 

111 - WC - lékař, sestra 1,44 m2 137 - Výtah (lůžkový) 7,20 m2 

112 - Přípravna 16,15 m2 138 - Předsíň WC - ženy 2,28 m2 

113 - Svlékací kabina 1,40 m2 139 - WC - ženy 1,62 m2 

114 - Svlékací kabina 1,40 m2 140 - WC - ženy 1,62 m2 

115 - Ordinace (vyšetřovna) 19,46 rm 141 - WC- ZTP 3,96 m2 

116 - Zádveří 7,65 m2 142 - Chodba 16,08 m2 

117 - Sklad obalů 4,63 m2 143 - Předsíň WC - muži 4,80 m2 

118 - Rampa / podesta 16,45 m2 144 - WC - muži 1,67 m2 

119 - Chodba 37,51 m2 145 - WC - muži 1,38 m2 

120 - 2 lůžkový pokoj 25,21 m2 146 - Pisoáry 2,63 m2 

121 - Sprcha + WC 4,40 m2 147 - Šatna špinavá - personál 7,90 m2 

122 - Sprcha + WC 4,40 m2 148 - Sprchový kout - personál 0,80 m2 

123 - 2 lůžkový pokoj 25,21 m2 149 - Sprchový kout - personál 0,80 m2 

124 - 2 lůžkový pokoj 25,21 m2 150 - Umyvárna průchozí 5,44 m2 

125 - Sprcha + WC 4,40 m2 151 - WC - personál 1,68 m2 

126 - Sprcha + WC - ZTP 5,36 m2 152 - WC - personál 1,68 m2 
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153 - Šatna čistá - personál 4,85 m2 160 - Mytí kuchyňského nádobí - černé 

154 - Chodba 16,16 m2 8,80 m2 

155 - Kancelář 3,15 m2 161 - Kuchyň - varna 27,50 m2 

156 - Sklad lahvovin 4,30 m2 162 - Mytí stolního nád. - bílé 5,25 m2 

157 - Sklad / zádveří 3,94 m2 163 - Jídelna / restaurace 56,55 m2 

158 - Příruční denní skl. potr. 3,00 m2 164 - Věž + schodiště 28,09 m2 

159 - Sklad mraženého 4,55 m2 

Plochy účelových prostor 2. NP: 

201 - Schodiště 26,16 m2 214 - Sterilní místnost 10,02 m2 

202 - Výtah (lůžkový) 7,20 m2 215 - Operační sál 42,25 m2 

203 - Chodba 16,43 m2 216 - Zavedení narkózy 14,44 m2 

204 - Chodba 52,58 m2 217 - Ukončení narkózy 12,27 m2 

205 - Kancelář - sestra 6,70 m2 218 - Přemístění na lůžko 15,52 m2 

206 - Pooperační sál - 2 lůžka24,00 m2 219 - Šatna + umyvárna před operačním 

207 - Sklad přístrojů 25,27 m2 Sálem 10,00 m2 

208 - Šatna - lékař, sestra 24,51 m2 220 - Skl. použitého materiálu 10,55 m2 

209 - Léky 4,40 m2 221 - Předsíň WC - personál 2,70 m2 

210 - Úklidová místnost 5,06 m2 222 - WC - personál 2,03 m2 

211 - Sklad čistého materiálu 8,01 m2 223 - Denní místnost + čajová místnost 

212 - Umyvárna 6,34 m2 20,74 m2 

213 - Sterilizační místnost 8,86 m2 224 - Věž + schodiště 28,09 m2 

Plochy účelových prostor 3. NP: 

301 - Schodiště 18,89 m2 311 - 1 lůžkový pokoj 10,00 m2 

302 - Výtah (lůžkový) 7,20 m2 312 - Sprcha + W C 4,82 m2 

303 - Chodba 32,74 m2 313 - 1 lůžkový pokoj 10,00 m2 

304 - Denní místnost/jídelna 16,08 m2 314 - Sprcha + W C 4,82 m2 

305 - Sprcha + WC 5,97 m2 315 - Sprcha + W C 4,82 m2 

306 - 1 lůžkový pokoj 12,01 m2 316 - 1 lůžkový pokoj 10,00 m2 

307 - 1 lůžkový pokoj 12,01 m2 317 - Chodba 31,59 m2 

308 - Sprcha + WC 5,97 m2 318 - 1 lůžkový pokoj 10,00 m2 

309 - Chodba 10,44 m2 319 - Sprcha + W C 4,82 m2 

310 - Čistící místnost 8,81 m2 320 - Sprcha + W C 4,82 m2 
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321 - 1 lůžkový pokoj 10,00 rm 

322 - Lékařský pokoj 6,94 m2 

323 - Vrchní sestra + sesterna 8,75 m2 

326 - WC - personál 1,621 m2 

327 - Předsíň WC - personál 1,50 m2 

328 - Čajový kuchyňka 16,55 m2 

329 - Úklidová místnost 1,62 rm 324 - Předsíň WC 2,43 m2 

325 - WC 1,61 m2 330 - Věž + schodiště 28,09 m2 

SO 02 - objekty č.p. 167, 168, 169 

Objekty se nacházejí v areálu. Jsou to dvojdomky se stávajícími bytovými jednotkami. 

Domy budou využity pro bydlení lékařů, sester a dalšího personálu. Budou v nich proveden 

pouze drobné stavební úpravy. 

SO 03 - Komunikace, odstavné a parkovací plochy, chodníky, zeleň 

Komunikace jsou stávající. Nově budou vystavěny 2 obratiště. Dále budou na 

příjezdové cestě zhotoveny výhybny, v celkovém počtu 6. Chodníky budou vybudovány 

v parčíku před sanatoriem a budou sloužit k odpočinkovým procházkám klientů. V areálu 

budou provedeny parkové úpravy v takovém rozsahu, aby nenarušovali ráz krajiny. 

• Obestavěný prostor SO 01 Sanatorium: 7 167 m3 

• Zastavěná plocha SO 01 Sanatorium: 810,08 m2 

• Počet parkovacích míst: 24 míst 

• Počet parkovacích míst pro ZTP: 2 místa 

• Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

- Bilance nároků elektrické energie 

Přívod energie je zajištěn distribučním systémem z napěťové hladiny V N 35 kV. Od 

řešeného území se v j ižním směru nachází trafostanice TS 52 kV. Z této trafostanice je 

navržena nová el. Přípojka, která bude vyústěna do nově navrženého rozvaděče umístěného 

v 1 P.P. objektu do místnosti energocentrum. 

- Bilance nároků tepla a teplé užitkové vody 

Napojení řešeného objektu se uvažuje na elektrickou energii, která je v blízkosti 

stavby a má dostatečnou kapacitu. Elektřina bude využívána k ohřevu teplé užitkové vody 

přes boilery, které budou umístěny suterénu objektu v místnosti vodárna. 
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• Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologie) 

V řešené lokalitě není proveden veřejný vodovodní řad. Zásobování pitnou vodou 

bude řešeno samostatnou vrtanou studnou (hloubka cca 30m) na pozemku investora 

v množství 3 vrty. Po provedení vrtu se provede čerpací zkouška k zjištění vydatnosti zdroje. 

Poté bude proveden rozbor kvality vody. Pokud voda nevyhoví bude nutné instalovat úpravnu 

vody. Voda bude čerpána do systému vodárny sanatoria, tak aby byl zajištěn dostatečný tlak a 

kapacita. 

• Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

V předmětné lokalitě není k dispozici stávající kanalizační síť. Odkanalizování bylo řešeno 

septikem vzdáleného cca 1,5 km od objektu s přepadem do trativodu. Dojde ke zrušení této 

kanalizace. Je navržena nová oddílná kanalizační soustava s biologickou čistírnou odpadních 

vod o kapacitě 60 EO. Dešťové odpadní vody budou svedeny do dešťové kanalizace, která 

bude svedena do systému G L Y W E D s akumulační a vsakovací nádrží s přepadem vyvedeným 

do trativodu. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou řešeny vsakem do okolního terénu. 

[Příloha č.XY] 

• Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 

Není předmětem řešení. 

• Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 

sítě 

Není předmětem řešení. 

• Předpokládané zahájení výstavby 

Realizace celého projektu je vázaná na rozhodnutí investora realizovat tento záměr. 

• Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby celého areálu je odhadnuta na 36 měsíců od data zahájení 

stavebních prací. 
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4.3. Souhrnná technická zpráva 
4.3.1. Popis stavby 

• Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Studie řeší změnu stavu objektu na sanatorium v lokalitě Suchý vrch. Areál je tvořen 

stavebními objekty a účelovými plochami. Jedná se o stávající objekt hotelu s restaurací 

zasažený, který byl zasažen požárem. Požár větší část stavby úplně zničil. Ohněm nebyla 

zasažena část s rozhlednou. 

• Zhodnocení staveniště 

Vlastní staveniště bude tvořit budova zasažená požárem. Vzhledem k možnosti 

narušení nosných konstrukcí jsou zbytky určené k demolici. Část prstence kolem rozhledny 

bude pracemi dotčena taktéž, ale samotná věž rozhledny zůstane bez úprav. Na domcích 

v areálu budou provedeny jen drobné stavební úpravy při nichž se nebude zasahovat do 

nosných konstrukcí. Venkovní úpravy se budou provádět na stávajících upravených plochách. 

Stavební a ostatní materiál bude uskladněn na pozemku parcelního čísla 1116/25 a 1116/4. 

Z hlediska přístupu jsou pozemky dostatečné pro příjezd stavební techniky a dopravních 

prostředků. Je nutné počítat s možným poškozením zpevněné komunikace a s dalšími náklady 

na její opravu.. 

• Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

- Zásady urbanistického řešení 

Z hlediska urbanistického se jedná o obnovení původního vzhledu budovy z let 1928 -

1932. Objekt je zasazen do prostředí zalesněného vrchu na okraji Orlických hor. Sanatorium 

vytvoří zcela samostatný provozní celek bez přímé vazby na stávající občanskou vybavenost. 

Lokalita je umístěna mimo zastavěnou část obce Orličky pod kterou katastrálně patří. 

Dopravní napojení je navrženo po stávající zpevněné komunikaci, která je napojena na 

silnici č. 1/11. V rámci řešení dopravy objektu je navrženo nové parkoviště pro 24 aut, 2 

parkovací místa pro ZTP, jedno obratiště autobusu včetně zastávky a jedno obratiště sanitky 

s krytým stáním. Vybudováním nového parkoviště bude zajištěno pohodlné parkování klientů 

sanatoria. 

- Zásady architektonického řešení 

Architektonicky musí být objekt přizpůsoben záměru začlenění do zalesněného 

prostředí Suchého vrchu. Stavba je řešena třemi nadzemními podlažími s propojovacím 

krčkem napojeným na stávající rozhlednu. 

26 



Objekt je složený ze dvou na sebe kolmých kvádrů, s částečným podsklepením a 

sedlovou střechou doplněnou okenními mansardami. Fasáda objektu je řešena v kombinaci 

přírodního obkladu z žulového kamene a dřevěného obkladu s tmavě hnědou lazurou. 

Barevné řešení oken a dveří osazených do objektu je světlého odstínu barvy hnědé. 

Klempířské výrobky jsou navrženy z měděného plechu. Rekonstrukce objektu je navržena v 

původním duchu z počátku milého století. Objemové a materiálové řešení nenarušuje stávající 

krajinu a prostředí v němž je stavba zasazena. 

- Zásady výtvarného řešení 

Z výtvarného hlediska je důležité navrhnout materiálové řešení fasády tak, aby vhodně 

doplňovala okolní přírodní prostředí. Objekt sanatoria bude obložena dřevěnými palubkami a 

suterén bude opatřen přírodním žulovým obkladem. Střešní krytina je řešena z falcovaných 

měděných plechů. 

Řešení zpevněných ploch v areálu je materiálově rozděleno dle účelu komunikace. 

Chodníky jsou ze zámkové dlažby přírodního odstínu kombinované s červenou barvou 

vodorovného značení. Komunikace kolem objektu je asfaltová ohraničená obvodovými 

silničními obrubníky. 

Zpevněné plochy a stavební objekty jsou vhodně doplněny jehličnatými stromy. 

Zelené plochy jsou osety parkovým trávníkem. 

• Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technického a 

provozního) 

- Zásady řešení dispozičního 

Dispoziční řešení stavebního objektu vychází z požadavků na jeho účel a využití. Při 

návrhu dispozice a provozních vazeb byly plně respektovány potřeby osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace. 

Řešený objekt má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Provozní a 

dispoziční řešení vychází z účelu využití stavby. V podzemním podlaží jsou umístěny 

provozní prostory, technické zázemí a sklady. V přízemí je vstupní hala, kterou je umožněn 

vstup dále do objektu sanatoria nebo do stravovací části s kuchyní. V přízemí se nacházejí 

provozní, pobytové, hygienické i stravovací prostory. 2. nadzemní podlaží je využito jako 

hlavní provozní část objektu sanatoria. Zde je umístěn operační sál s dalšími navazujícími 

místnostmi. Ve 3. podlaží jsou umístěny pobytové prostory. 

Jednotlivá podlaží ubytovacího zařízení jsou mezi sebou propojena schodištěm a 

výtahem. 
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- Zásady stavebního řešení 

Objekt je navržen jako třípodlažní zděný objekt, tvořený stěnovým nosným systémem 

z keramických tvárnic Porotherm 36,5 Ti profi. Vzhledem k vysokým hodnotám rozponů 

nosných stěn jsou stropní konstrukce řešeny stropními panely SPIROL. Podhledy jsou 

sádrokartonové, zavěšené na nosném ocelovém roštu. 

Zařizovací předměty v sociálních zařízeních budou osazeny typové bílého odstínu. 

Větrání všech prostor bude řešeno přirozeně okny v kombinaci s nuceným větráním 

vzduchotechnikou. Veškeré rozvody vzduchotechniky, elektroinstalace budou umístěny pod 

sádrokartonovým podhledem nebo pod omítkou. Nad sporáky a varnými zařízeními jsou 

osazeny velkokapacitní digestoře, které jsou napojeny na rozvody vzduchotechniky. 

Střecha je sedlová dvouplášťová s umístěnými mansardami. 

Úpravy vnitřních povrchů jsou převážně tvořeny vápennými štukovými omítkami 

s omyvatelnými nátěry. V sociálních prostorách a WC jsou navrženy keramické obklady do 

výšky 2200 mm. Podlahové krytiny jsou řešeny antistatickými materiály. Výplně otvorů 

budou v provedení EURO. Okna konstrukčně řešená jako dřevěná zasklená izolačním 

trojsklem o tl. profilu 89 mm. Vnitřní dveře jsou dřevěné dýhované osazené do ocelových 

zárubní. 

Jednotlivé stěny fasády jsou obloženy v plné ploše dřevěnými palubkami dle 

dochovaných fotografií. Stěny suterénu jsou z vnější strany obloženy přírodním kamenem. 

• Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

Při návrhu byly respektovány platné zákony, vyhlášky a normy ČSN. Zejména 

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

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Pro řešené území není nutno v případě realizace záměru provést změnu územního plánu. 

4.3.2. Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

• Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrologické 

podmínky stavebního pozemku 

Vzhledem ke stupni dokumentace nebyly na místě stavby provedeny žádné podrobné 

průzkumy. Na místě stavby bylo provedeno ověření stavu objektu v porovnání s původní 

dokumentací a bylo zkontrolováno nadzemní vedení elektrické energie. Podrobný inženýrsko-

geologický průzkum není plánován. 
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• Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se 

zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo jsou kulturními 

památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách 

a s uvedeným způsobem ochrany 

Stavba leží v ochranném pásmu lesa. Oblast je součástí přírodního parku Suchý vrch -

Buková hora. V místě se nachází radio vysílač a objekty Ministerstva obrany. V blízkosti 

stavby se nenacházejí žádné kulturní památky či památkové rezervace. 

• Uvedení požadavků na sanace, bourací práce a kácení porostů 

Vzhledem ke stavu objektu budou zbytky zdiva strženy a strop 1. PP odstraněn. 

Objekt bude založen na původních základech. Stávající stavba rozhledny nebude úpravami 

dotčena. Kácení porostů je uvažováno v místě zřízení obratiště autobusu. Dále bude 

provedeno pročištění od náletových keřů. 

• Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu, s uvedením rozlohy a rozlišením, 

zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé 

V souvislosti se stavbou nevznikají žádné zábory ze zemědělského půdního fondu. 

• Uvedení územně-technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hlediska příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 

inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění 

stavebního pozemku 

Doprava materiálu bude probíhat po stávající místní komunikaci a zpevněných 

plochách kolem objektu. 

K přeložkám inženýrských sítí nedochází. 

V průběhu výstavby bude stavební pozemek napojen na zdroj elektrické energie 

staveništní elektropřípojkou N N . Tato bude provedena dle podmínek společnosti ČEZ a.s. 

ze stávající trafostanice TS. Přípojka bude provedena jako podzemní vedení N N ukončená 

elektroměrem a staveništním rozvaděčem. 

Napojení na vodu bude provedeno z nově vyvrtané studny ukončené v prozatímním 

kiosku s čerpací soustavou. Během průběhu výstavby nebude stavba napojena na žádné další 

energie. Vzhledem k charakteru staveniště a pozemku není nutno provádět odvodnění. 
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• Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na přesun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy. 

Stavba je umístěna na pozemcích parcelního čísla 241/5, 241/6, 262, 263, 264, 265, 

266, 267, 1116/4, 1116/23, 1116/25, 1116/26 a 1235 v katastrálním území Orličky. Pro 

samotnou stavbu nebude nutné provádět deponii zeminy vzhledem k minimálním zemním 

pracím. Sadové a venkovní úpravy se týkají hlavně terénních úprav a založení nového 

trávníku. Pozemek, který bude využíván pro skládky stavebních materiálů, bude uveden do 

původního stavu. 

4.3.3. Základní údaje o provozu 

• Popis navrhovaného provozu 

Studie řeší změnu užívání původního ubytovacího a stravovacího objektu v lokalitě 

Suchý vrch na sanatorium. Areál se skládá ze tří stavebních objektů. SO1 - objekt sanatoria, 

SO2 - objekty č.p. 167, 168, 169 a SO3 komunikace, odstavné a parkovací plochy, chodníky, 

zeleň. 

Klientům sanatoria bude poskytována zdravotní péče v rozsahu plastické chirurgie. 

Klienti se mohou stravovat v jídelně nebo na pokojích lůžkové části. Dále mohou využívat 

léčebné procedury parafín a rehabilitačních služeb v tělocvičně. 

Sanatorium má 4 dvoulůžkové pokoje umístěné v přízemí a 7 jednolůžkových pokojů 

v podkroví = 3. NP. Operační sál a jeho zázemí je navržen na 8 zaměstnanců. Ambulantní 

péči budou provádět stejní zaměstnanci jako operační zákroky. Pro oblast kuchyně je počítáno 

dalších 5 zaměstnanců. Jídelna má kapacitu 32 míst. 

• Návrh řešení dopravy v klidu 

Doprava v klidu je v rámci areálu řešena novým parkovištěm v severní části areálu 

pro 24 automobilů, stání je navrženo kolmé. U ubytovacího objektu jsou umístěny dvě 

parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Parkovací stání jsou 

navržena jako kolmá. [Viz. příloha č.2] 

• Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod 

Areál sanatoria bude produkovat běžný komunální odpad. Ten bude likvidován 

organizací k tomuto účelu způsobilou. Splaškové vody budou odvedeny novou kanalizační 

přípojkou do navržené ČOV a dále do stávajícího trativodu. Dešťové vody jsou svedeny do 
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zádržné a vsakovací nádrže, která bude využívána na údržbu zeleně a přebytečná dešťová 

voda bude vypouštěna do trativodu. 

Nebezpečný zdravotnický odpad bude ukládán a odvážen ve speciálních nádobách 

k tomu určených. 

• Řešení ochrany ovzduší 

Provoz objekt neprodukuje žádné škodlivé látky do ovzduší. 

• Řešení ochrany proti hluku 

Hluk produkován provozem v objektu je v přípustných hygienických limitech. 

4.3.4. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Charakter stavby si nevyžaduje zvláštní ochranu při provozu. Stavba je určena 

k stravovacím a ubytovacím účelům. 

4.3.5. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a 

přístupnosti pohybově a zrakově postižených. 

Z hlediska užívání objektu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace je 

v návrhu dbáno na komplexní bezbariérové řešení stavby. V objektu jsou výškové rozdíly 

mezi patry řešeny výtahem. V objektu nejsou žádné další výškové nerovnosti ani překážky, 

které by bránili pohodlnému přemísťování těchto osob. 

Při návrhu byla respektována vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných a 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

4.3.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

• Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí 

Z hlediska posuzování vlivu stavby na životní prostředí je nutno tato hodnocení 

provádět. 

• Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Vzhledem k charakteru stavby a jejího umístění je nutno tyto vlivy posuzovat. 
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• Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby 

Stavba nevyžaduje návrh ochranných a bezpečnostních pásem. 

4.3.7. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

• Povodně 

Lokalita se nachází mimo záplavové území. 

• Sesuvy půdy 

V předmětné lokalitě není třeba řešit opatření proti sesuvům. 

• Poddolování 

V řešené lokalitě se nenachází poddolované území. 

• Seizmicita 

Geografická poloha vylučuje výskyt seizmicity. 

• Radon 

Bude nutné udělat potřebná měření a dle výsledků se provedou příslušná opatření. 
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5. Orientační vyhodnocení předpokládaných nákladů 

Při sestavování propočtu byly použity ukazatele průměrných orientačních směrných 

cen na měrnou účelovou jednotku. Byly aplikovány rozpočtové ukazatele cenové soustavy 

ÚRS dle JKSO. 

Viz. příloha č. V. 

6. Závěr 

Předmětem bakalářské práce je vypracování návrhu řešení územní a objemové studie 

objektu sanatoria v Orličkách na Suchém vrchu. 

Návrh studie byl vypracován v jedné variantě v rozsahu dokumentace studie stavby. 

Ta řeší hlavně dispoziční a provozní možnosti objektu, tak aby vyhovovalo dnešním nárokům 

na zdravotnický zařízení s vyžitím platných norem a předpisů. 

Dalším cílem bylo prověřit možnost realizace obnovy areálu a vytvořit provozně 

samostatnou stavbu zaměřující se na léčení a rehabilitaci. Architektonické ztvárnění objektu 

vychází ze snahy přiblížit se co nejpodobněji původnímu vzhledu. 

Obnova zpevněných ploch včetně nového parkoviště zajišťuje komfortní dostupnost 

s možností parkování klientů. Při návrhu objektu byl brán zvláštní zřetel na užívání osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace. 
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10. Seznam výkresů: 

C v.: Název: Měřítko: 

01 Situace širších vztahů + ortofotomapa 1:65000 

02 Katastrální mapa : 1000 

03 Situace řešeného území s vyznačením limitů území : 1000 

04 Situace napojení na technickou infrastrukturu : 1000 

05 Urbanisticko - architektonický návrh využití ploch : 500 

06 Odstavné a parkovací plochy : 250 

07 Obratiště pro autobus : 250 

08 Výhybna : 250 

09 Obratiště pro sanitku : 250 

10 Půdorys 1PP - původní stav : 100 

11 Půdorys 1NP - původní stav : 100 

12 Půdorys 2NP - původní stav : 100 

13 Půdorys 3NP - původní stav : 100 

14 Řez A - A - původní stav : 100 

15 Řez B - B - původní stav : 100 

16 Řez C - C - původní stav : 100 

17 Pohledy JZ, SZ - původní stav : 200 

18 Pohledy SV, JV - původní stav : 200 

19 Půdorys 1PP - nový stav, typologický návrh : 100 

20 Půdorys 1NP - nový stav, typologický návrh : 100 

21 Půdorys 2NP - nový stav, typologický návrh : 100 

22 Půdorys 3NP - nový stav, typologický návrh : 100 

23 Řez A - A - nový stav : 100 

24 Pohled JZ - nový stav : 200 

25 Pohled SZ, JV - nový stav : 200 

26 Pohled SV : 200 

27 Půdorys 1 PP - provozní vztahy : 100 

28 Půdorys 1 NP - provozní vztahy : 100 

29 Půdorys 2 NP - provozní vztahy : 100 

30 Půdorys 3 NP - provozní vztahy : 100 
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