
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktivace části areálu Dolu Hlubina včetně rekonstrukce objektu 

Koupelny mužstva pro funkci ubytování 

Reactivation of Důl Hlubina, Including the Reconstruction of the 

Building Koupelny mužstva for Accommodation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:       Petr Wagner 

Vedoucí bakalářské práce:    Ing. Jakub Švrček Ph.D. 

Ostrava 2012 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně, pod 

vedením vedoucího bakalářské práce Ing. Jakuba Švrčka Ph.D. a uvedl jsem všechny 

použité podklady a literaturu.  

  

V Ostravě …………………                          .............................................  

        Petr Wagner 



 

 

Prohlašuji, že  

 

 

- byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských  

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít  

(§ 35 odst. 3).  

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny  

v informačním systému VŠB-TUO.  

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

- beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce 

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu  

na výsledek její obhajoby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě …………………             .............................................  

     Petr Wagner 



 

 

Anotace 

WAGNER, Petr. Reaktivace části areálu Dolu Hlubina včetně rekonstrukce objektu 

Koupelny mužstva pro funkci ubytování.:Bakalářská práce Ostrava : VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2012. 37 stran, vedoucí: Ing. Jakub Švrček Ph.D. 

Cílem bakalářské práce je reaktivace dolu Hlubina v oblasti Dolních Vítkovic a studie 

rekonstrukce budovy nových koupelen mužstva na funkci ubytování. Navrhované řešení 

navazuje na stávající reaktivaci Dolních Vítkovic a jeho využití jako kulturně - vzdělávací 

centrum Ostravy. Součástí řešení je urbanistická studie areálu, napojení na dopravní 

a technickou infrastrukturu a ekonomické zhodnocení. V další části studie je 

navržena rekonstrukce objektu na funkci ubytování s restaurací. Celkový návrh  vychází z 

podkladů získané přímo z areálu a podkladů Magistrátu města Ostravy. Studie respektuje 

areál jako Národní kulturní památku. 

 

Annotation 

WAGNER, Petr. Reactivation of Důl Hlubina, including the reconstruction of the building 

Koupelny mužstva for accommodation: bachelor thesis. Ostrava : VŠB - Technical 

University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2011, 37 pages, Supervisor: Ing. 

Jakub Švrček Ph.D. 

The aim of bachelor thesis is Reactivation of Důl Hlubina, Including the Reconstruction of 

the Building Koupelny mužstva for Accommodation, The proposed solution builds on 

existing reactivation Dolní Vítkovice and its use as a cultural - educational center of 

Ostrava. It includes the urban study of area, connection to the transport and technical 

infrastructure and and economic evaluation. In another part of the study a reconstruction of 

the accommodation with a restaurant is designed. The overall design is based on 

documentation obtained directly from the premises and documents of the municipality of 

Ostrava. The study respects the area as national cultural monument. 



 

 

Obsah 

 

1 Úvod .............................................................................................................................. 1 

1.1 Cíle bakalářské práce .............................................................................................. 1 

1.2 Podklady pro vypracování bakalářské práce .......................................................... 1 

2 Teoretická východiska ................................................................................................. 2 

3 Stávající stav ................................................................................................................ 4 

3.1 Historie Dolní oblasti Vítkovic ............................................................................... 4 

3.2 Využití industriálních památek na Ostravsku ......................................................... 5 

3.2.1 Dolní Oblast Vítkovic .......................................................................................... 5 

3.2.2 Využití bývalých dolů na Ostravsku .................................................................... 6 

3.3 Vymezení řešeného území ...................................................................................... 7 

3.3.1 Vymezení územním plánem a limity území .......................................................... 7 

3.3.2 Současný stav ...................................................................................................... 8 

4 Návrh reaktivace ....................................................................................................... 10 

4.1 Urbanistický návrh A ............................................................................................ 10 

4.2 Urbanistický návrh B ............................................................................................ 11 

4.2.1 Urbanistický návrh B ........................................................................................ 11 

4.2.2 Dopravní infrastruktura .................................................................................... 12 

4.2.3 Technická infrastruktura ................................................................................... 14 

4.2.4 Návrh zeleně a mobiliář .................................................................................... 19 

4.3 Návrh rekonstrukce objektu Nových koupelen .................................................... 20 

4.3.1 Popis objektu Nových koupelen......................................................................... 20 

4.3.2 Architektonické a urbanistické řešení ............................................................... 20 

4.3.3 Technické řešení ................................................................................................ 21 

4.3.4 Dispoziční řešení ............................................................................................... 24 

5 SWOT analýza ........................................................................................................... 28 



 

 

6 Ekonomické zhodnocení ........................................................................................... 29 

7 Závěr ........................................................................................................................... 32 

8 Seznam použité literatury a informačních zdrojů .................................................. 34 

9 Seznam tabulek a obrázků ........................................................................................ 36 

10 Seznam příloh a výkresů ........................................................................................... 37 

 



Bakalářská práce 2012 

 

 

 

Seznam zkratek 

č. -  číslo 

ČSN -  Česká technická norma 

DN - jmenovitý průměr 

m.n.m. - metrů nad mořem 

MTZ -  materiálové a technické zabezpečení 

OVaK - Ostravské Vodárny a Kanalizace 

PVC -  polyvinylchlorid 

tl. -  tloušťka 

TZB -  technické zařízení budov 

THU -  technicko - hospodářský ukazatel 

ZTP -  zdravotně tělesně postižení 

 



Bakalářská práce 2012 

 

1 

 

1 Úvod 

 Návrh urbanistické studie vychází z projektu Nových Vítkovic ze sdružení Dolní 

oblast Vítkovic. Celá oblast má díky projektu ovlivnit život v Ostravě a dát ponuré černé 

Ostravě novou světovou tvář. Rozvoj celého areálu přispěje k připomenutí hornické 

a ocelářské minulosti obyvatelům Ostravy a zároveň ke změně názoru na uzavřené 

a zanedbané průmyslové oblasti bývalých dolů na území Ostravy. V rámci bakalářské 

práce jsem vyhledal projekty k dalším areálům bývalých dolů na Ostravsku a zahrnul jsem 

je do textové části. 

 Obsah bakalářské práce je rozdělen do dvou částí a to: textové a grafické. V textové 

části jsou popsány teoretická východiska, popis a analýza stávajícího stavu areálu, nové 

využití areálu a jeho dopravní a technickou infrastrukturu, popis rekonstrukce objektu 

nových koupelen. V textové části jsem dále provedl výpočet potřeby technické 

infrastruktury, propočet dle THU. 

 Areál dolu Hlubina je unikátem střední Evropy, a proto jeho návrh musí zachovávat 

originalitu a historickou hodnotu místa. Nové využití musí vytvořit místo plné tvůrčího 

myšlení, odpočinku a zároveň i technikou nabitý prostor. V komplexu budov se počítá 

s pořádáním menších sportovní a kulturních akcí a z tohoto předpokladu studie vychází. 

1.1 Cíle bakalářské práce 

 Návrh reaktivace areálu Dolu Hlubina 

 Návrh rekonstrukce objektu Nových koupelen na funkci ubytování 

 Řešení statické dopravy 

 Řešení napojení na inženýrské sítě 

 Výpočet nákladů vybraného řešení 

1.2 Podklady pro vypracování bakalářské práce 

 Katastrální mapa 

 Ortofotomapa 

 Územní plán města Ostravy 

 Dokumentace daného území 

 Vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí 
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2 Teoretická východiska 

 Urbanismus 

Definice je uvedena v [HASÍK,2003] Urbanismus je vědní obor, který se nezabývá 

projektováním jednotlivých domů, ale navrhováním celých sídelních útvarů (města, 

vesnice). Uplatňuje se při řešení sídlišť, krajiny a širších územních celků s ohledem 

na životní prostředí, funkčnost celku, harmonické uspořádání, udržení rozvoje a ochraně 

kulturního dědictví. Urbanismus pracuje s urbanistickými prvky - přírodní, umělé, 

dynamické (lidé, doprava) a statické (zeleň, voda, stavební objekty). 

Územní plánování, územní studie 

Definice je uvedena v [HASÍK,2003] Územní plán se vydává pro území celé obce, území 

hlavního města Prahy a pro vojenské újezdy. Územní plánování se zabývá více praxí než 

urbanismus, který je spíše teoretický vědní obor. Územní plán musí být v souladu 

s politikou územního rozvoje a obce se musí podle něho řídit při změnách na svém území. 

Cílem územního plánování je vytvoření předpokladů pro udržitelný rozvoj území při 

zatížení životního prostředí, hospodářském růstu a ochraně památek. Pro dosažení cílu 

stanovil zákon 183/2006 Sb. nástroje územního plánování. Těmito nástroji jsou 

politika územního rozvoje, územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, 

územní rozhodnutí a územní opatření.  

Limity využití území 

Definice je uvedena v [HASÍK,2003] Limity využití území jsou závazné podmínky 

realizovatelnosti záměrů, které vyplývají z územního plánování. Určují účel, způsob, 

ohraničení a podmínky uspořádání a využití území. Stanovují hranice a rozpětí pro využití 

území. Tyto limity jsou pro tvorbu územního plánu závazné, touto limitou může být 

např. železnice, les, komunikace, vedení sítí.  

Národní kulturní památka 

Národní kulturní památkou se prohlašují pouze nejvýznamnější a nejhodnotnější části 

kulturního dědictví České republiky. Kulturní památkou jsou v ČR podle 

zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, movité nebo nemovité objekty prohlášené 

ministerstvem kultury, které jsou významnými doklady historického vývoje a tvůrčích 

schopností člověka nebo takové, které mají vztah k významným osobnostem a historickým 
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událostem. Kategorie památek lze rozdělit na: Kulturní památky, Národní kulturní památky 

a  památky UNESCO. [12] 

Brownfield 

Ve stavební praxi existuje několik definic a popisů pojmu brownfield, například:„Opuštěné 

či nevyužívané území, které je oproti zeleným plochám postiženo vlivem předchozího 

využívání (ekologická a jiná rizika), a které vyžaduje zvláštní péči při jeho regeneraci.“ 

Podle této definice mezi areály brownfield patří: areály průmyslových podniků, areály 

dolů, skládky průmyslových odpadů, chemické skládky a opuštěné vojenské a zemědělské 

areály. Plochy těchto areálů jsou velkou ekologickou zátěží území a je nutné je přeměnit na 

nové funkční využití. V dnešní době je zájem investorů o budování na zelené louce, která 

je pro výstavbu finančně méně náročná než regenerace brownfieldu. Proto je nutná pomoc 

státu a Evropské unie dotačním systémem na regeneraci těchto ploch. [13] 

Pěší zóna 

V pěší zóně je dovoleno chodcům využívat celou šířku vozovky, ale nesmí bránit vozidlům 

v pohybu. Vjezd do areálu je pouze na povolení správce a pěší zóna je označena 

příslušným dopravním značením. Vozidla se smí pohybovat rychlostí 20 km/h a mohou 

parkovat pouze na vyznačených místech. [9] 

Požadavky a stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství pro bezbariérové 

užívání 

Chodníky, přechody a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný 

a snadný pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Na všech 

parkovacích a odstavných plochách pro motorová vozidla musí být vyhrazeno stání pro 

osoby těžce pohybově postižené v počtu dle vyhlášky č. 389/2006 Sb. Vyhrazená stání 

musí mít šířku nejméně 3500 mm, dvě stání mohou mít společný manipulační prostor 

o rozměrech 1200 mm. Na začátku a konci pěší zóny se zřizuje signální a varovný pás, 

v zóně musí být systém přirozených a umělých vodících linií. [6] 

Požadavky na bezbariérové užívání staveb 

Přístup do všech prostorů určených užívání veřejnosti musí být zajištěn vodorovnými 

komunikacemi, schodištěm a souběžně vedenými rampami, výtahy nebo u staveb 

dokončených plošinou.  
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V ubytovacích zařízení pro cestovní ruch a pobytových zařízení musí nejméně 5 % pokojů 

splňovat požadavky pro osoby s tělesným postižením. 

Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm a povrch musí být rovný, 

pevný a upravený proti skluzu. Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku je kruh 

o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku je obdélník o rozměrech 

1200x1500 mm. Volná plocha před výtahem musí být nejméně 1500x1500 mm. Klec 

výtahu musí mít minimální rozměry 1100x1400 mm, šířka vstupu minimálně 900 mm a ve 

výtahu musí být umístěno zrcadlo. Bezbariérové rampy musí mít šířku nejméně 1500 mm 

a jejich podélný sklon smí být nejvýše 1:16 (6,25%), u dokončených staveb může mít 

rampa, která nepřesahuje 3000 mm sklon 1:8. Rampa musí být po 9000 mm 

přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. [6] 

3 Stávající stav 

V této části kapitoly je popsán stávající stav lokality. První část je zaměřena na historii 

areálu, využití lokality Dolní oblasti Vítkovice a dalších bývalých dolů na Ostravsku. 

Druhá část popisuje stávající lokalitu, její stav a majetkoprávní vztahy. 

3.1 Historie Dolní oblasti Vítkovic 

Spojení výroby železa a dolování černého uhlí je úzce spjata zvláště na Ostravsku. 

S nálezem černého uhlí a jeho rozšířením do průmyslu v polovině 19. století je 

založena novodobá historie Ostravy. Ostrava do té doby byla malou vesnicí a až založením 

Rudolfovy hutě a rozvojem průmyslu se stala důležitou součástí Rakousko - Uherské říše 

a následně Československého státu. V areál Vysokých pecí byla zapálená první koksovací 

pec v Rakousko - Uhersku, čímž začal prudký rozvoj oblasti Vítkovic. Začali se zde stavět 

další výrobní haly a samozřejmě i zázemí pro dělníky a jejich rodiny. Výběr lokality 

Vítkovic nebyl náhodný, naleziště černého uhlí, řeka Ostravice a její průtok zabezpečoval 

výrobu železa pro velkou část říše. Důl Hlubina byl založen na základě průzkumných vrtů 

a znalostí geologických vrstev Ostravsko - Karvinského revíru. Celá oblast je unikátní 

hlavně ze dvou důvodů. První je technická novinka, kdy byly vedle sebe vyhloubeny dvě 

jámy ve vzdálenosti pouze 24 m, tento typ hloubení se nazývá dvojitá jáma. Druhým 

unikátem v rozsahu střední Evropy je celý areál Dolní oblasti Vítkovic. Důl Hlubina, 

Vysoké pece Vítkovických železáren a mezi nimi vybudované koksovací baterie je 

unikátní průmyslový komplex obsahující celý proces výroby železa od těžby černého uhlí 
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a jeho úpravu, výroba koksu až po výrobu surového železa. Mezi jednotlivými částmi 

byla zajištěno spojení pomocí dopravníkových pásů, zavážecích zařízení a dopravními 

mosty. Celá oblast několikrát změnila majitele, od olomoucké diecéze přes zámožnou 

rodinu Rothschildů až po nynější majitele město Ostrava. Každý vtiskl svou tvář lokalitě 

dnes známé jako Dolní oblast Vítkovic. Celá lokalita se rozvíjela od založení až do konce 

provozu v roce 1998, kdy vyhasla poslední koksárenská baterie. Celá 

výroba byla několikrát přestavěna k dosažení nejvyšších výkonů, díky tomu zde máme 

mnoho historicky zajímavých strojů začleněných také do Národní kulturní památky[18]. 

3.2 Využití industriálních památek na Ostravsku 

V této části kapitoly je popsán stávající stav a využití industriálních památek na území 

Ostravy.  

3.2.1 Dolní Oblast Vítkovic 

Část průmyslového komplexu je nejen Národní kulturní památkou, ale i dědictvím EU, tím 

se stává unikátem celé Evropy. Od roku 1998, kdy byla po 170 letech ukončena činnost 

výroby železa byl tento rozlehlý areál nepřístupný a všechny budovy a technologie byly 

mimo provoz. Základním problémem je financování regenerace celého areálu. 

Proměna areálu pro nové využití musí být podmíněna dotačním systémem České státu, 

Evropských fondů a podnikatelských subjektů. Potenciál celého areálu ukázaly podobné 

oblasti v Německu, nejznámější je důl Zollverein. Rekonstrukce komplexu začala v roce 

2011. V první etapě projektu se začaly rekonstruovat objekty - VI. Energetické ústředny, 

Vysoká pec č.1 a Plynojem. Na projektu zpřístupnění Dolní oblasti Vítkovic pracuje 

mnoho významných ateliérů a projektantů v čele s panem Ing. arch. Josefem Pleskotem 

a jeho AP Ateliér Praha . Nejzajímavější rekonstrukce v areálu probíhá v objektu 

Plynojemu. Plynojem z roku 1921 bude sloužit jako multifunkční centrum pro využití 

vzdělávacích, společenských a kulturních akcí. Zvon plynojemu se zvedl o 14,92 m, toto 

číslo připomíná objevení Ameriky a nyní i počátek regenerace celého komplexu. 

V komplexu se nachází 6252 m
2
 užitné plochy. V prvním patře se nachází vstupní 

hala s kavárnou a expozičním prostorem. Druhé patro nabízí malý sál s kapacitou 450 míst 

a šest salónků s gastrogalerií, po úpravě prostor zde může vzniknout malý sál pro 200 míst, 

devět variabilních salónků a šest pevných salónků. Ve třetím patře je foyer s přístupem do 

velkého sálu do čtvrtého patra. Multifunkční aula má kapacitu 200 až 1509 míst. Otevření 

této budovy bude provázet koncert Janáčkova máje s vystoupením Jaromír Nohavici. 

Objekt Vysokých pecí je rekonstruován na interaktivní prohlídku výroby 
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železa a vyhlídkovou věží na vrcholu pece s výhledem na celý areál a komplex Vítkovic. 

V VI. energetické ústředně vznikne interaktivní muzeum s výukovým prostorem 

a speciální laboratoří pro vzdělávaní především studentů technických oborů. Díky 

evropské dotaci z regionálního operačního programu Moravskoslezského kraje se započne 

s výstavbou doprovodné infrastruktury. Dojde k výstavbě dvou parkovišť, prohlídkových 

ploch a propojení objektů zpevněnými komunikacemi. V rámci výstavby se provedou také 

sadové úpravy, turistická značení a rekonstrukce inženýrských sítí. [17,19] 

3.2.2 Využití bývalých dolů na Ostravsku 

Na území Ostravy se nachází čtyři areály ostravských šachet - Bývalý důl Ostrava, Odra, 

Jan Šverma a důl Heřmanice (obr 1). Většina průmyslových areálů na území Ostravy je 

nepoužívaná. Výjimky jsou důl Michal a důl Anselm, z těchto areálu jsou nyní hornické 

muzea. V dalších areálech jsou například sídla firem a některé doly se používají k těžení 

zemního plynu. Nový návrh rekonstrukce Dolu Petr Bezruč je ve stádiu příprav, mělo by 

zde vzniknout nové centrum městské části Slezská Ostrava. V dřívějších stádiích projektu 

se zde počítalo s výrobou nábytku a spalovnou. Proti tomuto projektu byli obyvatelé 

Slezské Ostravy. [15] 

 

Obr 1 - Využití areálů bývalých dolů Ostravy [15] 
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3.3 Vymezení řešeného území 

Důl Hlubina se nachází na území města Ostravy v městské části Vítkovice v katastru 

Moravské Ostravy. Z východní strany je areál ohraničen komunikací I. třídy Místecká 

z této komunikace vede jediný vjezd do areálu. Komunikace pokračuje na sever do 

centra Ostravy a opačným směrem do Frýdku - Místku, který je vzdálen přibližně 35 km. 

Z lokality je dobrá dostupnost do všech městských částí Ostravy autobusem nebo tramvají, 

dostupnost je většinou do třiceti minut. Autobusové a vlakové nádraží je vzdálené přibližně 

jeden kilometr. Napojení na dálnici D1 je přes ulici 28. října. Směrem na sever se 

dostaneme do Polska a na jih je směr na Brno. V blízkosti lokality se nachází obchodní 

centrum Nová Karolina, další rozvojová lokalita Ostravy, a centrum města. Tyto lokality 

jsou vzdáleny přibližně 1km od areálu. Směrem na východ se dostaneme do části 

Vítkovice s průmyslovým areálem Vítkovice Evraz a Vítkovice Heavy Machinering. 

V blízkosti areálu protéká řeka Ostravice, podél ní vede cyklistická stezka. [14] 

3.3.1 Vymezení územním plánem a limity území 

V územním plánu města Ostravy ze dne 6.3. 2012 je lokalita navržena jako občanská 

vybavenost (Obr 2). V okolí zájmového areálu se nachází těžký a lehký průmysl, areál 

volného času a park. Kolem řeky se nachází biokoridor nadregionální a záplavové území, 

zájmové území není jimi ovlivněno. Celý areál je zahrnut do Městské památkové zóny. 

Limity území jsou vyobrazeny ve výkrese č. 2. Lokalita je nejvíc ohrožena důlními vlivy, 

protože se jedná o staré důlní dílo. Území je dále limitováno dopravní a technickou 

infrastrukturou. Z východní části vede komunikace I. třídy. Ochranné pásmo je dle 

silničního zákona 50 m od osy vozovky na obě strany. V blízkosti území se nachází 

vodovodní řád do DN 500 s ochranným pásmem 1,5 m na každou stranu. Dále zde vede 

radioreléová trasa a sdělovací kabely s ochranným pásmem 1,5 m. K areálu je přiveden 

nízkotlaký plynovod s ochranným pásmem 1 m. V dalším stupni projektu se musí provést 

podrobný průzkum sítí z důvodů neexistence podkladů k areálu. Limity jsou určeny 

z podkladu Magistrátu města Ostravy. [14] 
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Obr 2 - Územní plán  Ostravy 

3.3.2   Současný stav 

Příjezdová komunikace do areálu je svedena z silnice I. třídy Místecká, viz výkres č. 3. 

Komunikace má šířku 8 m a je napojena na parkoviště přilehlých budov mimo zájmové 

území. Vjezd a vstup do areálu je přes bránu, u které je vybudována vrátnice. Území se 

nachází v mírném terénu v nadmořské výšce od 218 m.n.m. do 222 m.n.m. Stav 

komunikací nevyhovuje budoucímu využití lokality, chybí zde parkovací stání a přístup 

k některým objektům je po neudržované komunikaci. Podél komunikace stojí tři vzrostlé 

platany. U areálu je tramvajová zastávka důl Hlubina s přístupem k území z podchodu. 

Fotodokumentace stávajícího stavu je součástí přílohy č. 1. 

V areálu se nachází sedmnáct objektů. Areál je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, 

který předal správu sdružení Dolní Oblasti Vítkovic. Objekty Správní budova a Stolárna je 

v soukromém vlastnictví, v návrhu se počítá s jejich zahrnutím do reaktivace. Technické 

budovy jsou propojeny dopravními mosty. Vjezd do areálu je přes vrátnici, která je 

napojena na budovu Nových koupelen. Areál je rozdělen třemi centry, kolem kterých jsou 

vybudovány objekty. První centrum je při vjezdu s fontánou ve středu náměstí. U vstupu 

stojí Ředitelská vila, nyní správní centrum areálu dále Správní budova se sídlem firmy 

Temar a další soukromý objekt Stolárny. Majetkoprávní vztahy jsou vyznačeny ve výkrese 

č. 4. Tyto vily jsou menší dvoupodlažní budovy vhodné k administrativní nebo kulturní 

funkci. Největší budova je objekt Nových koupelen napojený přes dopravní most a koridor 
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na sklad materiálového a technického zabezpečení. Objekty jsou vhodné k rekonstrukci 

v první etapě projektu, díky jejich dobrému stavu. Budova Nových koupelen je rozdělena 

na dva stavební objekty na pětipodlažní budovy, se zázemím pro zaměstnance 

a jednopodlažní budovu, bývalý vstup pro zaměstnance, vhodný polohou i tvarem 

k umístění výstavního prostoru areálu. Posledním objektem je Nová kotelna. Na druhém 

menším náměstí se dostaneme do budovy Starých koupelen a Kompresorovny. U budovy 

Kompresorovny stojí výdušná jáma s větracími šachtami. Podél Kompresorovny se 

dostaneme na největší plochu na takzvané náměstíčko. Nejvýraznější budovou je betonový 

objekt, ve kterém jsou umístěna sila pro uhelný prach. Na náměstí je dále Těžní věž 

s Těžní budovou a Strojovna těžních strojů. Na začátku náměstí je budova úpravna uhlí 

a na konci třídírna uhlí. Budovy jsou propojeny dopravním mostem. Objekty jsou 

postaveny z nosné ocelové konstrukce, vyplněné zdivem. Z hlediska architektury patří 

k nejzajímavějším stavbám areálu, bohužel ocelová konstrukce a zdivo jsou v dezolátním 

stavu. Z tohoto důvodů je nutné v další fázi projektu vyhotovit statický posudek na nosnou 

ocelovou část pro budoucí využití objektů. Nejvíce ohroženým objektem důlními vlivy je 

komín. Jeho vrchol je od paty komínu odkloněn o jeden metr a i tento objekt je nutné 

staticky posoudit, z důvodu ohrožení pádem. V objektech se nacházejí unikátní stroje 

z období činnosti areálu a počítá se s jejich ponecháním v objektech. V budově 

Kompresorovny se nachází unikátní Turbokompresor Breitfield Daněk a ve Strojovně 

těžních strojů je elektrický těžní stroj Škoda Plzeň. V objektu kotelny se nachází čtyři parní 

stroje Graber. Při návrhu využití budov se musí počítat s jejich památkovou hodnotou. 

Při návrhu technické infrastruktury jsem si zažádal o vyjádření správců sítě na území 

Ostravy. Dle vyjádření správců sítě v areálu není vybudována žádná technická 

infrastruktura až na jednotnou kanalizaci vedoucí do čističky odpadních vod a z ní do řeky 

Ostravice. V další fázi projektu je nutné provést podrobný průzkum území pro 

zdokumentování existence sítí. V návrhu technické infrastruktury jsem vycházel 

z podkladu Magistrátu města Ostravy. 

Nejvýraznější zelení areálu jsou tři platany na vrchním náměstí. Jinak se zde vyskytuje 

neudržovaný travní porost a náletové křoviny. Objekt nových koupelen je od komunikace 

Místecká oddělen čtyřmi topoly. 
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4 Návrh reaktivace 

V rámci bakalářské práce jsem navrhl dvě varianty řešení s podrobnějším dopracováním 

jedné z nich. Oba návrhy respektují památkovou ochranu areálu a k demolici přistupuji 

pouze u dvou objektů, které jsou ve špatném stavu a ohrožují bezpečnost v areálu. Nové 

využití budov je navrženo objemově, vnitřní dispozice jak vodorovné tak svislé se mohou 

vybourat a nahradit novými konstrukcemi. Musí se zachovat pouze vnější vzhled budov. 

V této studii je navržen typologicky objekt Nových koupelen. Areál je navržen pro 

celodenní využití hlavně s kulturním vyžitím. Počítá se zde s pořádáním kulturních 

a případně sportovních akcí. 

4.1 Urbanistický návrh A 

Způsob využití v prvním návrhu počítá s atraktivitou místa a jeho využití pro budoucnost 

lokality. Při návrhu jsem vycházel z potřeb samostatného areálu, který není závislý 

na okolí. Výkres č.6 zobrazuje nové využití objektů. V lokalitě se nachází ubytování 

zastoupené hotelem v objektu Nových koupelen. Tyto budovy jsou vhodné k přestavbě 

na ubytovací jednotky, z důvodu dobrého vodorovného rozdělení a vhodného půdorysného 

uspořádání objektu. Pro návštěvníky s rodinami je zde navrženo dětské centrum v budově 

stolárny. Pro sportovní vyžití je zde navrženo Sportovní centrum s bazénem v objektu 

Strojovny těžních strojů. Bazén by byl umístěn například v prosklené přístavbě v severní 

části objektu. Další objekty jsou navrženy hlavně pro kulturní vyžití. Pro promítání filmů 

je navržena budova Kompresorovny, počet míst je zde počítán přibližně pro 200 lidí, 

součástí minikina je kavárna. V prostřední části areálu je umístěno Taneční studio 

s koncertní síní, u které je navržena zpevněná plocha pro pořádání akcí. V budově Nové 

kotelny je navrženo divadlo. Ve skladu materiálového a technického zabezpečení je 

umístěno Wellness centrum. Součástí centra jsou parní a finské sauny, relaxační zóny 

a další vyžití jako jsou masáže a vířivé vany. Spojení relaxační zóny a technické památky 

může být zajímavá architektonická dominanta areálu a unikátní místo pro odpočinek. 

Administrativní budovy v severní části areálu jsou navrženy pro správu celého areálu. 

V budově bývalé ředitelské vily je navrženo informační centrum a výstavní prostory celého 

areálu. V objektu Nových koupelen je umístěn hotel s restaurací. Hotel by měl splňovat 

ubytovací podmínky pro tříhvězdičkový hotel. Restaurace může pojmout až 200 lidí, kteří 

by se zde scházeli z celého areálu dolu Hlubina. Vzdělávací funkci zde zastupuje školící 

středisko v budově Úpravny uhlí a ateliér v objektu Prádelny uhlí. Tyto prostory budou 
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nabídnuty vysokým školám na území Ostravy a soukromým subjektům, kteří budou mít 

zájem mít své prostory v atraktivní lokalitě. 

Příjezd do areálu je nyní z silnice I. třídy Místecká, v další etapě reaktivace Dolní oblasti 

Vítkovic se počítá s napojením na ulici Ruskou, která by zde měla vést. Celý areál je 

navržen jako pěší zóna. Vjezd automobilům a zásobování bude na povolení správce areálu. 

Pro návštěvníky kulturních akcí bude povolen vjezd pouze do kapacity parkoviště 

umístěné v dolní části areálu. Při naplnění parkoviště bude doprava odkloněna na budoucí 

sběrné parkoviště Dolní oblasti Vítkovic. Příjezdová komunikace je navržena jako 

obousměrná. V dolní části prvního náměstí se dělí do tří směrů. První směr je na parkoviště 

a zásobování pro hotel. Další směry jsou součástí jednosměrné komunikace pro zbytek 

areálu. Druhým směrem se dostaneme na druhé parkoviště. Jednosměrná komunikace vede 

přes dolní náměstí. Z komunikace vedou příjezdy k budovám. 

4.2 Urbanistický návrh B 

Funkce navržené v této variantě navazují na projekt obnovy Dolní oblasti Vítkovic. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro rozpracování této varianty. Návrh areálu je tvořen 

kulturním a sportovním zázemím s doplňkovou funkcí ubytování. Funkce ubytování je zde 

zastoupena ubytovnou, která je typologicky rozpracovaná v další kapitole. 

4.2.1 Urbanistický návrh B 

V této variantě je kladen důraz na vzájemnou interakci mezi budovami. Nové využití 

objektu je hlavně pro studenty, kteří zde mohou trávit čas studiem i kulturním 

a sportovním vyžitím. Vzdělávací a kulturní funkce zde doplňuje sportovní centrum 

a ubytovna s restaurací. Výkres č.7  popisuje navržené funkce a jejich vzájemné propojení. 

Správní centrum areálu je navrženo v Ředitelské vile. V budově je umístěna kancelář 

provozu ubytovny a budou se zde povolovat vjezdy do areálu. Měla by zde vzniknout 

centrální správa areálu z hlediska bezpečnosti a ostrahy a informační centrum. Informační 

systém bude vytvořen specializovanou firmou například Johnson and Controls. Vjezd do 

areálu je hlídán přes vrátnici. Ubytování je navrženo v budově Nových koupelen spolu 

s restaurací, popis budovy je v další kapitole. Celý areál jsem rozdělil do tří částí jejichž 

centrem jsou náměstí. První náměstí je u vjezdu, ve středu tohoto náměstí je vybudována 

fontána. Kolem náměstí jsou navrženy objekty ubytovny, správního centra a kluby 

v budovách stolárny a správní budovy. Kluby jsou navrženy přibližně pro 100 lidí. Měly 

by se zde pořádat kulturní a společenské akce. V další části náměstí je navrženo 
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Alternativní divadlo s 200 místy, v objektu Nové kotelny. V druhé části budovy je umístěn 

parní kotel, takže zde vznikne pouze menší zázemí pro účinkující. Poslední 

budova na tomto náměstí je sklad MTZ, který má navrženou funkci učeben pro 200 

studentů. Budova je napojena koridorem a dopravním mostem na objekt Nových koupelen. 

Objekt by měl sloužit hlavně pro studenty technického zaměření. První centrum s fontánou 

je vhodné hlavně pro menší akce. Poloha budov kolem centra je vhodná k promítání 3D 

projekcí na objekty. Menší náměstí uprostřed areálu má být centrem kultury. Zpevněná 

plocha je zastřešená. Zastřešení je z plachtoviny na ocelových sloupech. Bližší návrh bude 

součástí dalšího stupně projektu. Kolem náměstí je navrženo Minikino s kavárnou 

v budově Kompresorovny a Koncertní síň a Taneční studio v objektu Starých koupelen. 

Taneční studio je napojeno na zpevněnou plochu. Kolem náměstí v dolní části areálu se 

nacházejí nejvýraznější budovy komplexu. Při vjezdu na náměstí přes kruhový objezd je 

navržen první ateliér a druhý ateliér je na druhém konci náměstí. Ateliéry jsou určeny pro 

studenty humanitních oborů, ale počítá se i s místnostmi pro soukromé osoby. Tyto objekty 

by se rekonstruovaly v posledních etapách realizace projektu, z důvodu statického 

posouzení jejich stavu pro navržené účely. Další budova je Sportovní centrum, které 

navazuje využitím na Adrenalinové centrum. Ve Sportovním centrum by měl být 

vybudován fitness klub s posilovnou v horní části objektu a v dolní části menší tělocvičny 

pro halové sporty. Budova těžní věže je omezena strojem, který zabírá většinu budovy. 

Proto je zde navržena menší galerie, určená pro výstavy prací studentů uměleckých oborů. 

Na vrcholu těžní věže je umístěna menší vyhlídka. Pořádání větších kulturních 

a společenských akcí je vhodné právě v dolní části areálu. Vjezd do této části areálu může 

být oddělen na kruhových objezdech a místa pro pořádání akcí mohou být v zatravněných 

částech náměstí. Zpevněné plochy v areálu jsou navrženy z kameniva obalovaného živicí. 

Plochy jsou odvodňovány do dešťové kanalizace a do travnaté plochy. Odpadové 

hospodářství bude umístěno v budovách, z důvodu velkého počtu pohybu lidí při pořádání 

akcí a možnému poškození kontejnerů. Areál bude oddělen od komunikace například 

zděným plotem o výšce 2 m a doplněn například popínavou zelení, nebo živým plotem. 

4.2.2 Dopravní infrastruktura 

Celý areál je situován kolem silnice I. třídy, ze které je vjezd do areálu. Vjezd a výjezd je 

umístěn v severní části areálu. Ve výkrese č. 8 je naznačen projekt Prodloužení Ruské, ze 

které bude druhý vjezd do areálu. Tento projekt je nyní ve stádiu příprav. Vchod do areálu 

je umístěn vedle tramvajové zastávky Důl Hlubina, k areálu se dostaneme podchodem. 
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Vlakové a autobusové nádraží je od areálu vzdáleno cca 10 minut. Zastávky jsou 

zobrazeny ve výkrese č. 1 a pro 

Navržená komunikace navazuje na stávající vjezd do areálu. Stávající komunikace je 

v dobrém stavu a není součásti řešení z důvodu polohy na cizím pozemku. U vjezdu do 

areálu je umístěno dopravní značení Pěší zóna, která upravuje rychlost na 20 km/h 

a přednost chodců před automobily. Výjezd z areálu je označen ukončením Pěší zóny. 

Zklidňujícím návrhovým prvkem je kruhový objezd, který je navržen v jižní části prvního 

náměstí a u výjezdu z parkoviště. Při pořádání akcí v dolní části areálu je díky objezdům 

možné odklonit dopravu z dolní části areálu. Vjezd a výjezd na parkoviště nebude 

blokován.  

Komunikace je navržena skladby ABS D1-N-1-IV-PII (asfaltobetonový povrch)tloušťky 

42 cm. Komunikace je vyspádována do kanalizačních vpustí. Kraje komunikací jsou 

vytvořeny z reliéfní dlažby, která vytváří umělou vodící linii pro nevidomé. Šířka dlažby je 

0,4 m a výška obruby nad komunikací je 0,06 m nad komunikací. Výškový rozdíl mezi 

komunikacemi nebude vyšší než 20 mm dle vyhlášky č. 389/2009 Sb.. Pochozí 

komunikace jsou navrženy ze zámkové dlažby. Podélný sklon bude nejvýše v poměru 1:12 

a příčný sklon 1:50. Skladba zámkové dlažby je popsána ve výkrese Dopravní 

infrastruktury. [11] 

V areálu jsou navržena dvě parkoviště. První parkoviště je u ubytovny, je zde 

6 parkovacích míst s jedním místem pro ZTP. Druhé parkoviště je v dolní části areálu. 

Počítá se zde s 75 parkovacích míst a 11 místy pro ZTP. Další odstavné plochy jsou 

umístěné u komunikace v areálu. Výpočet potřeby parkovacích míst je proveden v příloze 

č. dle ČSN 73 6110. Navržený počet parkovacích míst nevyhovuje výpočtu, ale počítá se 

se sběrným parkovištěm v blízkosti areálu v další etapě projektu obnovy Dolní oblasti 

Vítkovic. Podélná parkovací stání mají rozměry 2,5x6,5 m a příčná 2,5x6 m. Parkovací 

stání pro ZTP mají rozměry 3,5x6 m. [9] 

Výpočet počtu parkovacích míst 

aa kPkON ** 00   

kde N je celkový počet stání, 

O0 - základní počet odstavných stání, 
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P0 - základní počet parkovacích stání, 

ka - součinitel vlivu stupně automobilizace, jeho hodnota je 0,73 pro danou lokalitu. 

 

 

Zásobování objektů je vyznačeno ve výkresu Dopravní infrastruktury. U ateliérů v dolní 

části areálu je navržen jeden příjezd. Budovy je nutné staticky posoudit a poté se bude 

moci navrhnout jejich potřeby na zásobování. U ateliéru 1 je navrhnuto obratiště dle ČSN 

73 6110. [9,10] 

4.2.3 Technická infrastruktura 

Podklady k inženýrským sítím pro celý areál chybí nebo nejsou dostatečně popsány. Návrh 

technické infrastruktury je zde pouze jako koordinační situace, kdy je areál napojen na sítě 

v blízkosti areálu. Výpočty a návrhy vycházejí z neexistence sítí v areálu. Při souběhu sítí 

jsou uloženy rozvody dle normy ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. [8] 

Tab 1 - Výpočet parkovacích míst 

Druh potřeby Počet osob pi 
Počet účelových 

jednotek 
Počet 
stání 

Odstavné Dlouhodobé 

Restaurace 2.tř 210 6 35 25 11 
Ubytovna 132 4 33   33 
Učebny 200 6 33 7 27 

Administrativní 
budova 

752 35 21 4 17 

Klub 1 280 8 35 18 18 
Klub 2  300 8 38 19 19 

Alternativní divadlo 200 4 50   50 
Koncertní 

síň+taneční studio 
200 4 50   50 

Kavárna + minikino 100 6 17 15 2 
Galerie 2000 50 40 20 20 

Sportovní + 
Adrenalin centrum 

300 2 150   150 

Ateliér 1 500 6 83 17 67 
Ateliér 2 500 6 83 17 67 

Celkem 5464 
 

669 140 529 



Bakalářská práce 2012 

 

15 

 

Vodovodní přípojka 

Zásobování pitnou vodou je navrženo z vodovodního řádu firmy OVaK o DN 200. 

V návrhu se počítá s propojením řádu s požární vodou. Pokud bude při průzkumu 

nalezena požární voda, navrhnutý řád se zmenší dle výpočtu. Dimenze potrubí dle výpočtu 

je navržena o DN 80. Při napojení požární vody je průměr zvýšen na DN 100. Uložení 

vodovodního potrubí je min. 1m. Potrubí je navrženo od firmy Wavin typ potrubí Compact 

Pipe pro vodovodní potrubí. V areálu jsou umístěny čtyři nadzemní hydranty vzdáleny od 

sebe maximálně 200 m dle normy ČSN 73 0873. 

Rychlost proudění vody v potrubí v=1m/s.  

Orientační návrh dimenze potrubí: 

5,0

*

*4










v

Q
d

  

1000*12
t

q
q   

2*qpQ ipb   

dpbd kQQ *max   

h
d

h k
Q

Q *
24

max
max   

kde Pi je počet účelových jednotek, 

q1 - specifická potřeba vody pro občanskou vybavenost, 

q2 - přepočet směrného čísla roční potřeby vody, 

Qpb- celková denní potřeba vody pro občanskou vybavenost, 

Qdmax - maximální denní potřeba vody pro občanskou vybavenost, 

Qhmax - maximální denní potřeba vody pro občanskou vybavenost, 

t - počet pracovních dnů, 

kd - koeficient denní nerovnoměrnosti, 

kh - koeficient hodinové nerovnoměrnosti, 
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Tab 2 - Výpočet potřeby vody 

Druh potřeby Počet osob pi q2 [l/d] 
Celková denní 

potřeba Qpb [l/d] 
q1 [m3] 

Restaurace 210 21,92 4602,74 8 

Ubytovna 132 68,49 9041,10 25 

Učebny 200 25,00 5000,00 5 

Administrativní 
budova 

20 72,00 1440,00 18 

Klub 1 10 328,77 3287,67 120 

Klub 2  10 328,77 3287,67 120 

Alternativní divadlo 200 2,74 547,95 1 

Koncertní síň+taneční 
studio 

200 2,74 547,95 1 

Kavárna + minikino 100 2,74 273,97 1 

Galerie 200 5,48 1095,89 2 

Sportovní + Adrenalin 
centrum 

300 54,79 16438,36 20 

Ateliér 1 500 13,70 6849,32 5 

Ateliér 2 500 13,70 6849,32 5 

Celkem 2372 
 

59261,92 l/d 

Maximální denní 
potřeba vody Qdmax 82966,68 l/d   

 Maximální hodinová 
potřeba vody Qhmax 7259,58 l/h  0,00202 l/s 

 Orientační návrh 
dimenze potrubí DN 0,05067 Navrženo DN=80 

  

Na základě výpočtu je navržena pro celý areál vodovodní přípojka DN 100 i s požární 

vodou. Pro přípojky k jednotlivým objektům bude použit speciální program v dalším 

stupni projektu. [5] 

Kanalizace 

Přes areál nyní vede sdružená kanalizace o DN 1000 do čističky odpadních vod a dále od 

Ostravice. V návrhu se počítá s její změnou na dešťovou kanalizaci. Splašková kanalizace 
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vede komunikaci Místeckou. Při návrhu splaškové kanalizace se počítá s hodinovou 

potřebou pitné vody. Dle výpočtu je navržena splašková kanalizace o DN 250 z potrubí 

Wavin Compact Pipe. Návrh přípojek bude proveden v další etapě projektu za pomocí 

speciálního programu.  

Dešťová kanalizace je vypočtena z plochy zpevněných ploch a střech. Část komunikace 

v dolní části areálu je odvodněna do travnaté plochy. kmax - koeficient hodinové 

nerovnoměrnosti (zjištěn interpolací podle počtu obyvatel) 

Maximální odtok splaškových vod 

Qs,max=(2*Qdmax/24)*kmax=(2*82966,68/24)*2,1=14519,17 l/h=4,033 l/s 

Dle nomogramu firmy Pipelife potrubí PP MASTER SN 8, 16 

byla navržena přípojka splaškové kanalizace DN 250. Uložení kanalizace je minimálně 

1 m pod chodníkem a 1,8 m pod vozovkou. Pro jednotlivé přípojky bude použit speciální 

program v dalším stupni projektu. 

Návrh dimenze potrubí: 

m
v

Q
d 38,0

2*

87,222*4

*

*4
5,05,0




















  

Q=A* qs* ψ [l*s] 

Qstřech=A* qs* ψ=11751*0.9*128=138,37 l*s 

Qplocha=A* qs* ψ=8545*0.8*128=87,5 l*s 

Qcelkové= Qstřech + Qplocha= 138.37 + 87,5 = 222,87 l*s 

kde Q je celkové množství srážkových vod, 

A - celková velikost ploch v hektarech, 

qs - intenzita deště pro území (Ostrava 128 l/s*ha), 

ψ - odtokový součinitel (střechy - 0,9, asfalt - 0,8). 

Na základě orientačního výpočtu je navržena, pro celý areál, dešťová kanalizace DN 250. 

Uložení kanalizace je minimálně 1 m pod chodníkem a 1,8 m pod vozovkou. Pro přípojky 

k jednotlivým objektům bude použit speciální program v dalším stupni projektu. [5] 
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Elektrická energie 

U budovy skladu MTZ je vysokonapěťový transformátor firmy Dalkia, který zásobuje celý 

areál elektrickou energií. Z transformátoru jsem navrhl rozvody nízkého napětí pro celý 

areál. Uložení rozvodů je 1 m pod úrovní terénu. Potřeba elektrické energie bude 

vypočtena odborníkem přes TZB. Veřejné osvětlení není napojeno na rozvody energie, 

každé světlo v areálu má samostatný zdroj energie (solární) například firmy SVP-Solar.  

Plynovod 

V severní části areálu se nachází nízkotlaký plynovod firmy SMP. Na tento plynovod jsou 

napojeny budovy v blízkosti areálu. V rámci projektu jsem vypočítal přibližnou potřebu 

plynu pro celý areál. Kvůli nestejnoměrné potřebě tepla bude v každé budově 

navržena plynová kotelna na ohřev vody a zásobování tepla. Uložení plynovodního potrubí 

je min. 1 m. Dimenze potrubí a zda bude dostačující přípojka nízkotlakého plynovodu 

bude součástí další etapy projektu. [4] 

Qrv - specifická potřeba plynu za příslušný časový interval [m3/r*ÚJ] 

Qp - potřeba plynu za příslušný časový interval 

pi - počet účelových jednotek 

Tab 3 - Výpočet potřeby plynu 

Druh potřeby pi Qrv [m3/r*ÚJ] 

 Ubytovna 47 160270 

 Učebny 200 20600 

 Administrativní 
budova 

20 650 

 Klub 1 110 33000 

 Klub 2  110 33000 

 Alternativní 
divadlo 

200 132000 

 Koncertní 
síň+taneční 

studio 
200 132000 

 Kavárna + 
minikino 

100 53000 

 Galerie 200 132000 
 



Bakalářská práce 2012 

 

19 

 

Druh potřeby pi Qrv [m3/r*ÚJ] 

 Sprotovní + 
Adrenalin 
centrum 

300 255000 

 Ateliér 1 500 36250 

 Ateliér 2 500 36250 

 

 
Celkem 1024020 m3/rok 

Sdělovací sítě 

Připojení průmyslového areálu na sdělovací kabel umístěný u vjezdu do areálu bude 

investicí provozovatele sítě. Připojení budov na bezpečnostní síť bude pomocí internetu 

a rozvodu Měření a Regulace firmy Johnson and Controls. 

4.2.4 Návrh zeleně a mobiliář 

V rámci rekonstrukce ploch bude provedena skrývka ornice. Z přebytku ornice se 

provedou terénní úpravy, nezbytné ke srovnání nerovností areálu a překrytí ploch po 

demolici objektů. Při nedostatku ornice bude zemina dovezena například z průmyslových 

ploch z okolí Ostravy. 

Při úpravách terénu dojde k ponechání pouze tří platanů při vjezdu do areálu. Zbytek 

zeleně jsou náletové křoviny a trávy nevyhovující estetice projektu. Travnaté plochy jsou 

z většiny navrhnuty z travin, které mají dobré regenerační vlastnosti a jsou odolné proti 

sešlapávání například lipnice luční nebo jílek anglický. Návrh travnaté směsi bude 

proveden odborníkem. Pro umístění zeleně jsou vhodné vnitřky kruhových objezdů, kde by 

měly být umístěny okrasné květiny dle ročního období. Detailní návrh zeleně je nutné 

provést kvalifikovanou firmou z důvodu rozlehlosti areálu a potřeby výsadby, která bude 

esteticky a funkčně doplňovat průmyslový areál jako místo pro pořádání kulturních, 

společenských a sportovních akcí. 

Mobiliář 

V areálu navrhuji pouze menší odpadkové koše umístěné přibližně po 50 metrech. Lavičky 

a stoly budou umístěny ve skladech budov. Při pořádání akcí budou umístěny dle potřeby. 

Pouze dvě lavičky jsou umístěny u správního centra areálu. 



Bakalářská práce 2012 

 

20 

 

4.3 Návrh rekonstrukce objektu Nových koupelen 

Pro návrh ubytovny a restaurace byl vybrán objekt Nových koupelen. Objekt nejlépe 

splňuje požadavky na ubytování vodorovným rozdělením a polohou k areálu. 

4.3.1 Popis objektu Nových koupelen 

Konstrukce budovy je tvořena železobetonový skeletový systém. Základy jsou provedeny 

ze základových pásů. Sloupy jsou rozměru 350x450 mm, na které jsou napojeny průvlaky. 

Osové vzdálenosti sloupů jsou 6x6 m. Dilatace objektu je po 18 a 12 metrech 

provedena zdvojením sloupů. Budova je rozdělena na dva stavební objekty, pětipodlažní 

budovu Nových koupelen a jednopodlažní budovu bývalého vstupu pro zaměstnance 

propojené schodišťovým prostorem. Nosná konstrukce jednopodlažního objektu je z 

nosných stěn o šířce 450 mm. Stropy jsou železobetonové. Styk sloupů a průvlaků nelze 

určit. Konstrukční výška podlaží je od suterénu 3,95 m, 3,1 m v prostředních patrech a 4 m 

v posledním patře. Jsou zde umístěna dvě komunikační jádra na krajích objektů se 

schodišti. Výtah je zde jeden a pouze ze suterénu do prvního patra. Střecha je plochá se 

světlíkem probíhající celou střechou. Zastřešení je provedeno z asfaltových pásů, v 

rozpočtu se počítá s výměnou střešního pláště. Všechny patra jsou v havarijním stavu. V 

suterénu je vybudován keson, který se naplňuje vodou. Suterén je 1,5 až 2 m pod úrovní 

terénu. V další fázi projektu je nutné provést průzkum přítoku vody do kesonu. V pátém 

podlaží jsou dvě dvoupodlažní místnosti bývalých řetízkáren (šatny pro horníky) 

a místnost s nefunkční vzduchotechnikou na betonových konstrukcí. V dalších patrech jsou 

umístěny zázemí pro horníky - šatny, sprchy a menší kanceláře. Budova byla určen pro 

příchod do areálu. Jsou zde nepoužívané kanceláře a hygienické místnosti. Výplně otvorů 

jsou z jednoduchých oken a luxferů. Výplně z luxferů jsou vyzděny v 4. NP. Plášť je 

samonosný z plynosilikátových tvárnic. Povrch fasády je z keramických obkladů cihlové 

a béžové barvy. Vstup do budovy je přes bývalý vstup pro zaměstnance a v prvním patře 

objektu Nových koupelen dvěma vchody. Nové koupelny zaujímají půdorysnou plochu 

20.125 m
2
. 

4.3.2 Architektonické a urbanistické řešení 

Ubytovna bude sloužit k ubytování studentů a mladých rodin. V okolí celého komplexu se 

nenachází žádná ubytovna, která by byla vhodná pro potřeby areálu. Podle vyhlášky 

č. 389/2009 Sb., je zde umístěno 5% pokojů pro ZTP, z celkového počtu ubytovacích 

jednotek. Dle této vyhlášky budou vyřešeny komunikace v objektu a vstup do něj. 
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Restaurace je navržena jako výdejna jídla pro 200 lidí. V prvních fází rekonstrukce areálu 

se počítá se zmenšením kapacity provozu jídelny. 

Budova se nachází u vjezdu do areálu a je součástí národní kulturní památky, z tohoto 

důvodu musí být vzhled fasády zachován. Vnitřní uspořádáni je navrženo pro potřeby 

studentů. Jsou zde umístěny studovny a kuchyně se společenskými místnostmi. V suterénu 

je umístěn menší obchod a copycentrum vybavené počítači pro tiskové zpracování 

grafických projektů. Ubytovna má kapacitu 47 pokojů z toho jsou čtyři pokoje pro ZTP. 

Pokoje jsou situovány podélně k ose budovy. Součástí práce jsou návrhy čtyř druhů pokojů 

lišící se vybavením a prostorovým uspořádáním. První kategorie pokojů je 

umístěna v pátém patře budovy. Tyto pokoje jsou navrženy pro potřeby mladých rodin 

nebo pro páry. Druhá kategorie pokojů je umístěna v druhém patře. Kategorie je 

navržena pro dva až tři studenty. Dvě ubytovací jednotky mají společné sociální zařízení. 

Třetí kategorie ubytování je pro čtyři studenty v jednom pokoji. Každý pokoj má jednu 

koupelnu. Poslední druh ubytování je pro ZTP, v pokoji mohou být jeden až 

dva nájemníci. V pokoji je samostatná koupelna navržena dle vyhlášky č. 389/2009. 

Ubytovna dále obsahuje vrátnici s kolárnou. Je zde navrženo samostatné zázemí - prádelna, 

kotelna a sklad. V ubytovně se nachází dvě schodiště a jeden nově vybudovaný výtah. 

Budova je napojena na sklad MTZ v prvním patře koridorem a na mezipodestě mezi třetím 

a čtvrtým dopravním mostem. 

Restaurace je navrhnuta v bývalém vstupu pro zaměstnance. Počet míst je zde přibližně pro 

200 lidí. Kuchyň a její zázemí se nachází v suterénu ubytovny. Pro rozlišení v stavebních 

výkresech je Ubytovna označena jako SO 01 a Restaurace SO 02. 

4.3.3 Technické řešení 

Protože se jedná o rekonstrukci, v nosných konstrukcí se nebudou provádět žádné změny. 

Případné poruchy nosné konstrukce musí být diagnostikovány před provedením bouracích 

prací a poté při provádění stavebních prací je nutná kontrola nosných částí objektu. 

Nenosné příčky se odstraní, aby se uvolnila dispozice budovy. Dále bude provedeno 

bourání keramických dlažeb a obkladů, úpravy povrchů, dveří a zařizovacích předmětů. 

V celé budově bude demontována stávající vzduchotechnika, která je nefunkční. Bourací 

práce budou projektovány v další fázi projektu. Nově navržené stavební části jsou: 



Bakalářská práce 2012 

 

22 

 

a) Svislé konstrukce 

Fasáda z plynosilikátových tvárnic bude zachována, při poškození bude vyměněna za nové 

tvárnice např. YTONG dle potřebných rozměrů. Vnitřní nenosné zdivo je navrženo z cihel 

Porotherm 11,5 P+D a Porotherm 17,5 P+D. Obezdívka šachty výtahu bude z cihel 

Porotherm 19 AKU, konstrukce bude dvouvrstvá s mezerou 50 mm vyplněná minerální 

izolací. WC kabiny v restauraci jsou odděleny kompaktní deskou tloušťky 12 mm, 

například firmy Drevomonta.  

b) Vodorovné konstrukce 

Dvoupodlažní místnosti řetízkárny v pátém patře budou rozděleny železobetonovou 

deskou. Kotvení bude do železobetonových sloupů a tloušťka stropu bude navazovat 

na stávající strop. Návrh kotvení, tloušťka a výztuže bude proveden v další fázi projektu. 

Do stávajících vodorovných konstrukcí bude nutné vyřezat otvory pro šachtu výtahů a pro 

vedení médií a komínu pro odvod spalin. Místa pro vrtání musí být určeny statickým 

výpočtem.  

c) Střecha 

Nosná část konstrukce střechy zůstane původní. Bude provedena rekonstrukce vrchního 

pláště. Počítá se zde s výměnou stávajících asfaltových pásů. Dále zde bude 

navrhnuta tepelná izolace. Návrh skladby pláště bude podpořen výpočtem v další fázi 

projektu. Dešťová voda bude zachycována do podzemní nádrže, ze které se bude zásobovat 

zavlažování trávníku před budovou ubytovny. Okapový žlab pro odvodnění střechy bude 

z PVC o šířce 150 mm. Přístup na střechu bude po žebříku z prostoru parkoviště. 

Rekonstrukce zastřešení restaurace bude provedeno jako u ubytovny. 

d) Schodiště a rampy 

V budově se nacházejí dvě schodiště umístěné v přístavku na obou stranách budovy. Jedno 

bude používáno jako hlavní přístupové schodiště, druhé jako požární schodiště. Z důvodu 

rozdělení horních pater bude nutné přidat dvě ramena schodiště ke stávajícímu. Provedení 

schodiště by mělo být z železobetonové konstrukce. Návrh kotvení a výztuž bude součástí 

další fáze projektu. Další nové schodiště bude navrženo pro přístup do kuchyně 

z restaurace. Návrh schodiště je ve tvaru L. Šířka schodišťového ramene je 1500 mm 

s konstrukční výškou 2815 mm. První rameno má délku 1800 mm a druhé 4800 mm. 
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Výška schodišťového stupně je 166 mm a šířka 288 mm. Počet stupňů je 17. Nášlapná 

vrstva schodišť bude terraco dlažba. Zábradlí bude ocelové s dřevěným madlem. 

Výška zábradlí je 1000 mm. Exteriérové schodiště, které vede do objektu je 

železobetonové monolitické jednoramenné. Konstrukční výška je 2000 mm. Výška stupně 

je 154 mm a šířka 350 mm. Počet stupňů v rameni schodiště je 13. Na exteriérové 

schodiště navazuje rampa pro ZTP. Podesta před vstupem má rozměry 1500x1500 mm. 

Rampa má příčný sklon 1:16 a je rozdělena do tří částí po 12 a 10 metrech. Šířka rampy je 

1500 mm. Rampa vyrovnává výškový rozdíl dva metry. Po 12 a 10 metrech je 

navržena podesta o rozměrech 1500x1500 mm. Madla jsou umístěna po obou stranách 

rampy ve výšce 900 mm a 700 mm a přesahují o 150 mm začátek a konec ramp. Vstup do 

restaurace vede také po rampě, která je rozdělena do tří částí s podélným sklonem 1:12. 

Délka rampy je 5700 mm a 3000 mm.[7] 

e) Úpravy ploch 

Podlahová krytina na chodbách, technických a hygienických místnostech, restauraci 

a kuchyni je navržena z keramické dlažby, například firmy RAKO. Barva dlažeb v každém 

patře bude rozdílná. Podlaha v obytných místnostech je navržena jako laminátová plovoucí 

podlaha. Omítky v interiérech jsou vápenocementové Porotherm Universal. Hygienické 

prostory a prádelna jsou obloženy keramickými obklady do výšky 1800 až 2000 mm. 

Chladící box a sklady v kuchyni jsou obloženy do výšky stropu. Malby jsou provedeny v 

bílé barvě například Primalex Plus. Vodící linie na schodištích a chodbách jsou vyvedena v 

kontrastní barvách nestíratelnou barvou. Exteriérové plochy jsou z dlaždic cihlové 

a béžové barvy. Dlaždice, které jsou poškozené nebo chybí budou nahrazeny obklady 

vyrobené specializovanou firmou například Original style. Není možné použít podobných 

obkladů. Úprava stropů jsou sádrokartonové podhledy, ve kterých jsou vedeny technické 

rozvody, hlavně vzduchotechnické. 

f) Výplně otvorů 

Vnější vzhled fasády musí být zachován, proto zde musí být navrhnut stejný typ oken. 

Výplně oken by měli splňovat zvukové i tepelné nároky budovy. Vstupní dveře do budovy 

jsou navrženy dvoukřídlé celoprosklené, s ocelovým rámem. Vstupy na schodiště jsou také 

dvoukřídlové s ocelovými dveřmi. Vnitřní dveře jsou jednokřídlové dřevěné v ocelovém 

rámu. Rozměry jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 
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g) Zvuková a teplená izolace 

Nové koupelny je historická budova, proto veškeré izolace musí být vedeny z vnitřní 

strany budovy. Z důvodu umístění ubytovny u silnice I. třídy zde musí být 

navrhnuta zvuková izolace. Návrh tepelné i zvukové izolace je podmíněn výpočtem v další 

etapě projektu. Izolace může být na základě skladby CIFRONIX, kdy je na cihlu 

nalepena polyuretanová pěna s vysokou hustotou v kombinaci se sádrokartonem. 

h) Vytápění a ohřev vody 

Příprava teplé vody pro vytápění a užitkové vody bude v plynovém kotli. Jeho návrh musí 

provést specialista TZB. Odvod spalin je přes šachtu z technické místnosti. Šachta bude 

umístěna v projektu po zpracování míst pro vrtaní do vodorovných konstrukcí. 

i) Vzduchotechnika 

Ubytovna musí mít nucené větrání z důvodu sousedství se silnící. Další 

potřeba vzduchotechniky je pro restauraci a kuchyň v restauraci. 

Strojovna vzduchotechniky je umístěna v suterénu. Přívod a odvod vzduchu je přes šachtu. 

Návrh vzduchotechnických jednotek musí určit specialista TZB. 

j) Výtah 

V objektu je navržen hydraulický výtah VOTO určený do stávajících budov s minimální 

prohlubní a hlavou šachty. Jsou zde navrženy dva typy výtahů. Jeden pro zásobování 

restaurace a kuchyně a druhý pro ubytovnu. Výtah pro zásobování bude průchozí 

o rozměrech šachty 1400x1600 mm. Pro ubytovny jsou navrženy dva výtahy vedle sebe 

o rozměrech šachty 1500x1700 mm. Prohlubeň šachty je 200 mm. Strojovny výtahu jsou 

umístěny vedle výtahové šachty. [14] 

4.3.4 Dispoziční řešení 

a) 1. Podzemní podlaží 

Do suterénu se dostaneme z obou hlavních schodišť, umístěných v budově, a výtahem. 

Z restaurace vede jedno schodiště pro zásobování. Zásobování restaurace je menším 

výtahem a tímto schodištěm. Zásobování druhé části suterénu je z parkoviště druhé strany 

hotelu. Vstup do suterénu pro obyvatele je ze schodiště číslo 1. Při hospodářském vstupu 

do suterénu se dostaneme do manipulačního prostoru kuchyně. Z chodby se dostaneme do 
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kuchyně. Kuchyně je navržena dle požadavku pro velkokapacitní kuchyň do 500 lidí. Jsou 

zde umístěny přípravny jídel část je provozně a část stavebně oddělena. Provozně 

oddělena jsou - čistá příprava masa, zpracování vajec, čistá příprava zeleniny 

a příprava moučných pokrmů. Stavebně odděleny jsou hrubá příprava zeleniny 

a bramborových jídel, hrubá příprava masa, studená kuchyně a cukrářské výrobky. 

V chodbě napojené na kuchyň jsou sklady obalů, suchý a chladící sklad, sklad ovoce 

a zeleniny a sklad mouky, cukru a podobných materiálů. V kuchyni je také 

navržena myčka bílého a černého nádobí. Podrobný návrh kuchyně musí být proveden 

odbornou firmou. Odpadové hospodářství je zde odděleno od skladů a kuchyně 

dvoukřídlými dveřmi a navazuje na hlavní chodbu suterénu. Druhým vchodem pro 

návštěvníky se dostaneme k společenské místnosti pro zaměstnance. V místnosti je 

navrhnut menší kuchyňský kout a sociální zařízení. V prostoru výtahu je umístěn obchod s 

copycentrem a strojovna výtahu, Obchod nepotřebuje sklady, počítá se s zásobováním 

rovnou do obchodu. V obou místnostech je menší místnost se zázemím pro zaměstnance. 

V prostřední části se nachází sklad nábytku pro ubytovnu a technická místnost pro údržbu 

budovy, která bude využívána jako dílna. V druhé polovině suterénu je technické zázemí 

ubytovny. Je zde umístěna prádelna se skladem špinavého a čistého prádla. Dále je zde 

navržena technická místnost pro kotelnu, vzduchotechniku a rozvod slaboproudu 

a náhradní technická místnost. Poslední místností je šatna pro zaměstnance. Šatna je 

navržena pro 20 zaměstnanců (50% žen a 50% mužů). Místnost se dělí na dvě části, 

pánskou a dámskou šatnu. V prostoru pánské a dámské šatny je umístěno deset skříněk a  

lavice pro zaměstnance. V pánské koupelně jsou umístěny dva sprchovací kouty a tři 

umyvadla. Je zde umístěn jedna záchodová kabina a jeden pisoár. V dámské šatně jsou 

navrženy dva sprchovací kouty a tři umyvadla. Jsou zde navrženy dvě záchodové kabiny. 

[3] 

b) 1. Nadzemní podlaží 

V prvním podlaží je navrhnut vstup do budovy. Vstup vede přes exteriérové schodiště 

a pro ZTP po rampě, která je pospána v technické části. Při vstupu do budovy je vrátnice 

a místnost pro uložení kol a kočárků. Z haly se dostaneme k výtahu a do dvou chodeb. Po 

levé straně se dostaneme k čtyřem pokojů, dva jsou pro ZTP a dva jsou pokoje první 

kategorie. Z této chodby je vstup do restaurace pro ubytované. Schodiště ze bude  opatřeno 

plošinou, pro přístup ZTP do jídelny. Poslední místnost, do které se dostaneme z chodby je 

společenská místnost. V druhé části podlaží jsou umístěny tři pokoje první kategorie, jeden 
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pokoj druhé kategorie a pokoj pro ZTP. Je zde také umístěno další schodiště, u kterého je 

místnost pro úklid. 

c) 2. Nadzemní podlaží 

Do druhého patra se dostaneme výtahem nebo schodištěm č. 1. V tomto patře je umístěno 

jedenáct pokojů třetí kategorie. Pokoje mají vlastní kuchyň a koupelnu. Dispozice pokoje 

je zobrazena ve výkrese č. 16. V podlaží jsou umístěny dvě společenské místnosti a dvě 

studovny.  

d) 3. Nadzemní podlaží 

V třetím podlaží je navrhnuto dvanáct pokojů druhé kategorie a jedna ubytovací 

jednotka pro ZTP. Dispozice pokoje je zobrazena ve výkrese č. 17 a 19.Ubytovací 

jednotky zde nemají vlastní kuchyň a dva pokoje mají společnou koupelnu. V patře jsou 

navrhnuty dvě kuchyně, které plní i funkci společenské místnosti a dvě studovny.  

e) 4. Nadzemní podlaží 

V návrhu čtvrtého podlaží je umístěno třináct pokojů první kategorie. Dispozice pokoje je 

zobrazena ve výkrese č. 18.P okoje mají vlastní kuchyň a koupelnu. Další místnosti v 

podlaží jsou dvě společenské místnosti, dvě studovny a dvě úklidově místnosti. 

f) Restaurace - SO 02 

Vstup pro návštěvníky restaurace, je přes prosklenou část přístavku. Příchod je přes rampy. 

Rampy byly navrhnuty pro ZTP, z důvodu nedostatku místa pro montáž plošiny. 

Hospodářský vchod do restaurace je oddělen od vstupu pro návštěvníky. Hospodářským 

vstupem se dostaneme do zázemí baru a výdejny jídla. Zde je navržen sklad nápojů 

a zázemí pro zaměstnance výdejny. Do kuchyně se dostaneme po schodišti nebo výtahem 

o rozměru šachty 1400x1600 mm. Vstupem pro návštěvníky se dostaneme do haly, ve 

které je umístěn bar a výdej jídla. Jako restaurační část zařízení jsou navrhnuty salónky. 

Salónky jsou umístěny kolem hlavní haly. Součástí restaurace jsou hygienické prostory. 

Jsou zde navrženy pánské a dámské toalety. Na pánských WC jsou umístěny čtyři  kabinky 

a šest pisoárů. V chodbě jsou umístěny čtyři umyvadla. Dámské toalety jsou přístupné z 

chodby ve které je umístěno šest umyvadel. Je zde navrženo šest WC kabinek. Toalety pro 

ZTP jsou navrhnuty dle vyhlášky č. 389/2009 Sb. Vstup na tuto toaletu je z prostoru 

výdejny jídla přes předsíň. 
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g) Pokoje třetí kategorie 

Ubytovací jednotky jsou navržené pro čtyři studenty. Při vstupu do jednotky se dostaneme 

do chodby, ve které je umístěna kuchyň a menší šatní skříň. Z chodby se dostaneme do 

ubytovací části a koupelny. V koupelně je umyvadlo, sprchovací kout a toaleta. Ubytovací 

část je rozdělena do dvou částí příčkou. Druhý návrh jednoty je podobný. Vstupem do 

jednotky se dostaneme do chodby, ze které se dostaneme do koupelny se sprchovacím 

koutem a toaletou. V chodbě je umístěn kuchyňský kout. Z chodby se dostaneme do 

ubytovací části, která je rozdělena do dvou částí příčkou. 

h) Pokoje druhé kategorie 

Pokoje této kategorie jsou navrženy pro dva až tři studenty. Vstupem se dostaneme do 

chodby. Z chodby se dostaneme do koupelny, která je společná pro dvě ubytovací jednotky 

a do šatny. Ubytovací místnost je s volným uspořádáním. Studenti si mohou seskládat 

nábytek dle potřeby. Kuchyň, která není součásti jednotky je umístěna v podlaží pro více 

pokojů. 

i) Pokoje první kategorie 

Tyto pokoje jsou navrženy pro nejnáročnější klienty ubytovny nebo pro mladé rodiny 

s dětmi. V chodbě je umístěna menší kuchyň a vstup do ubytovací části. Z pokoje se 

dostaneme do koupelny. Koupelna je vybavena sprchovým koutem, umyvadlem 

a záchodem. 

j) Pokoje pro ZTP 

Návrh pokoje vychází z požadavku na bezbariérové užívaní. Pokoj je navržen pro jednu 

osobu na vozíku, pro kterou je vyžadovánu minimálně 10 m
2. 

V pokoji mohou být 

maximálně dvě osoby. Pokoje jsou rozděleny do dvou částí - ubytovací části 

a hygienického zařízení. Rozmístění zařízení pokoje je znázorněno v výkrese č. 19. 

Hygienické prostory jsou uzpůsobeny potřebám osoby na vozíku, hlavně nouzovým 

přivoláním pomoci. Dveře otvíravé ven jsou opatřeny zámkem, který lze otevřít zvenku 

a madlem umístěným na tlačené straně. Hygienické prostory umožňují různé nástupy 

na klozetovou mísu a otočení vozíku o 360
°
. Hrana umyvadla je ve výšce 800 mm, pro 

dostatečný prostor pro nohy. Výtoková baterie je páková. Zrcadlo umístěné nad 

umyvadlem je sklopné o 10
° 

od stěny. V koupelně jsou umístěna madla. První madlo je 
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umístěno u umyvadla, délka tohoto madla je rovno hloubky umyvadla. Další madla jsou 

umístěna vedle WC, tyto madla jsou sklopná. Madla jsou umístěna také ve sprchovém 

koutu. WC je osazeno ve výšce 460 až 480 mm nad podlahou a umožňuje boční a čelní 

přesun na mísu. Poloha splachovadla je z boční strany WC. Sprchový kout je vybaven 

sklopným sedátkem, zástěnou a pákovou baterií s volnou sprchou a madly. 

Podlaha sprchového koutu je s protiskluzovou úpravou a spád podlahy je 0,5 % do vpusti 

v rohu koutu. Hygienická místnost je obložena keramickými obklady do výšky 1800 mm.  

Dveře v ubytovací jednotce jsou šířky 900 mm a opatřeny madlem na tlačené straně ve 

výšce 900 mm. V pokoji jsou umístěny dvě postele, šatní skříň, noční stolky a stůl se 

židlemi. Uprostřed pokoje je manipulační plocha o průměru 1500 mm. Součástí pokoje je 

menší kuchyňský kout. Šířka pracovní desky je 800 mm, pracovní deska by 

měla umožňovat podjetí vozíkem 650 až 700 mm. Na pracovní desce je umístěna varná 

desky a mělký dřez. Výška stolu je 800 mm.  

5 SWOT analýza 

V rámci investiční studie jsem sestavil SWOT analýzu pro urbanistický návrh B. Analýza 

vznikla z popisu stávající situace a návrhu využití areálu a je podkladem pro rozhodnutí 

investora o realizaci projektu. 

Silné stránky 

 atraktivita prostředí 

 dopravní napojení na komunikace a dostupnost MHD 

 umístění lokality vzhledem k poloze centra a dalších rozvojových projektů Ostravy 

 možnost napojení na technickou infrastrukturu 

 návaznost na probíhající projekt Obnovy Dolní oblasti Vítkovic 

Slabé stránky 

 havarijní stav areálu a objektů 

 důlní činnosti v areálu, které musí být pozorovány 

 finanční náročnost realizace projektu 

 areál je národní kulturní památkou 

 řešení rekonstrukce objektů 
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Tab 4 - Propočet nákladů 

Příležitosti 

 znovuoživení areálu 

 vznik nových kulturních a vzdělávacích středisek v Ostravě 

 vznik nových učeben a ateliéru pro vysoké školy na území Ostravy 

 zpřístupnění zajímavé lokality pro pořádání kulturních akcí 

 vybudování ubytovny v zajímavé části lokality 

 vznik nových pracovních příležitostí 

Hrozby 

 nedostatek financí na realizaci projektu a její provoz 

 hrozba nedostatku kulturních akcí na území Ostravy 

 území je ovlivněno důlní činností 

6 Ekonomické zhodnocení 

Přibližný rozpočet jsem vypočítal pomocí program BuildPower. Program pracuje s THU 

firmy RTS Brno. Pro výpočet jsme použil obestavěný prostor objektů. Protože se jedná 

o rekonstrukce objektů a budov odečetl jsem náklady na zemní práce, základy. Další 

odečety svislých a vodorovných konstrukcí byly provedeny po odborné konzultaci s 

projektantem Dolní oblasti Vítkovic. Výsledný rozpočet je pouze orientační a celková 

cena je bez DPH. V projektu jsou započteny průzkumné a projektové práce a rezerva. 

 

I. Stavební část: 

Název 
Měrná 

jednotka 

Počet 

měrných 

jednotek 

Kč/měrná 

jednotka 

Cena celkem 

(bez DPH) 

SO 01  
Ubytovna 

 

m
3
 20125 4908,- 98.7657.99,- 

SO 02  
Učebny  

m
3
 9655 3773,- 36.427.466,- 

SO 03  
Administrativní budova 

m
3
 3864 4209,- 16.261.721,- 

SO 04  m
3
 1120 5163,- 5.782.301,- 
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Název 
Měrná 

jednotka 

Počet 

měrných 

jednotek 

Kč/měrná 

jednotka 

Cena celkem 

(bez DPH) 

Klub 1  
 

SO 05  

Klub 2 
m

3 
1500 4819,- 7.227.816,- 

SO 06 
Divadlo  

 

m
3
 23058 5675,- 130.854.225,- 

SO 07 
Koncertní síň +Taneční studio  

 

m
3
 20500 5129,- 105.147.282,- 

SO 08 
Kavárna+Minikino  

 

m
3
 15900 6725,- 106.926.366,- 

SO 09 
Galerie 

 

m
3
 14525 5379,- 78.131.995,- 

SO 10 

Sportovní+Adrenalin centrum 
m

3
 36875 4675,- 172.396.086,- 

SO 11 

Ateliér 1 
m

3
 23530 6707,- 157.803.398,- 

SO 12 

Ateliér 2 
m

3
 47310 6001,- 283.925.695,- 

SO 13 

Komunikace 
m

2
 7500 2551,- 19.128.539,- 

SO 14 

Zpevněné plochy 
m

2
 1045 2438,- 2.547.996,- 

SO 15 

Splašková kanalizace 
m 430 6327,- 2.720.803,- 

SO 16 

Dešťová kanalizace 
m 296 5699,- 1.687.008,- 

SO 17 

Plynovod 
m 535 2611,- 1.397.060,- 

SO 18 

Elektrické vedení 
m 569 752,- 427.888,- 

 Cena celkem: 1.227.388.876,- 

 

II. Projektové a průzkumové práce: 

Název Procent z ceny Cena 

Projektové a průzkumné práce 5 % 61.369.443,- Kč 

Cena celkem: 61.369.443,- Kč 
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III. Náklady na umístění stavby: 

Název Procent z ceny Cena 

Zařízení staveniště 1  % 12.273.888,- Kč 

Cena celkem: 12.273.888,- Kč 

 

IV. Rezerva: 

Název Procent z ceny Cena 

Rezerva 5 % 61.369.443,- Kč 

Cena celkem: 61.369.443,- Kč 

 

Cena celkem: 

 

Název Cena 

Stavební část 1.227.388.876,-Kč 

Projektové a průzkumné práce 61.369.443,- Kč 

Náklady na umístění stavby 12.273.888,- Kč 

Rezerva 61.369.443,- Kč 

Cena celkem bez DPH 1.362.401.650,-Kč 

 

Tab 5 - Etapizace projektu 

Etapa Počet objektů Cena (bez DPH) % Datum zahájení Datum ukončení 

1 4 170 583 516    14,0 1.7.2012 1.3.2013 

2 4 387 017 730    31,7 1.5.2013 1.12.2013 

3 3 170 813 515    14,0 1.1.2014 1.12.2014 

4 3 492 911 914    40,3 1.1.2015 10.7.2015 

 
Celkem 1 221 326 675       

 

Závěr: Odhad celkové ceny byl stanoven na 1 375 925 540 Kč bez DPH. Tato 

částka může být snížena v závislosti na rekonstrukcích jednotlivých objektů.  

Rekonstrukce objektů byla rozdělena do čtyř etap. Etapy projektu jsou navrženy bez 

realizace technické infrastruktury. Její realizace je podmíněna průzkumnými pracemi 

v areálu. Předpokládané zahájení realizace je 1.7. 2012 a datum ukončení 10.7. 2015. 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat studii reaktivace dolu Hlubina a navrhnout 

rekonstrukci objektu Nových koupelen na funkci ubytování. Úvodní část práce popisuje 

historii areálu a její současný stav a využití celého komplexu Dolní oblasti Vítkovice. 

V rámci vlastního návrhu reaktivace vznikly dva urbanistické návrhy, z nichž jeden byl 

dopracován do stupně projektové dokumentace investiční studie. 

Urbanistický návrh A předpokládá větší komerční využití areálu. Areál obsahuje wellness 

centrum, sportovní centrum a školící středisko pro soukromé firmy. Další významnou 

budovou je tříhvězdičkový hotel. Zbývající objekty v areálu jsou navrženy hlavně jako 

kulturní zařízení, je zde navrženo divadlo, galerie a minikino s kavárnou. Výhodou tohoto 

návrhu je uspokojení potřeb návštěvníku areálu i obyvatel přilehlých městských částí, které 

doposud chybí. Tato varianta nebyla podrobněji rozpracována, protože nedodržuje záměr 

investora o vybudování studentského kampusu.  

Druhá urbanistická studie navrhuje vybudování vysokoškolského areálu, který uspokojí 

nároky studentů dvou univerzit (technické a humanitní) sídlící v Ostravě a dalších 

soukromých i státních škol z okolí. Celý areál je navržen jako takzvaný klastrový typ, což 

znamená, že všechny navržené funkce v prostoru na sebe navazují. Jsou zde navrženy 

dva ateliéry a učebny pro studenty technických i humanitních oborů. Nedílnou součástí 

areálu je ubytovna pro 130 studentů. V areálu je dále navrženo kulturní i sportovní vyžití. 

Konkrétně jsou zde umístěny objekty divadla, minikina s kavárnou, galerie a pro sportovní 

vyžití Adrenalinové centrum a budova s tělocvičnami a fitness centrem. V této variantě 

jsme navrhl dopravní řešení areálu a napojení sítí k území. Vypočetl jsem předpokládané 

potřeby rozvodů technické infrastruktury pro areál (voda, dešťová a splašková kanalizace, 

plyn). V řešení dopravní infrastruktury jsme stanovil počet parkovacích a odstavných míst. 

Určil jsme rozpočet dle THU a rozdělil jsme realizaci areálu do čtyř etap. V první etapě je 

realizace ubytovny, učeben a správního centra s dopravní a technickou infrastrukturou. 

V rámci druhé etapy vznikne koncertní síň s tanečním studiem, minikino s kavárnou 

a Sportovního a Adrenalinového centra. V posledních dvou etapách se počítá 

s vybudováním ateliérů, divadla a klubů. Důležitou součástí řešení je návrh rekonstrukce 

budovy Nových koupelen na ubytovnu s restaurací. V rámci typologického řešení jsme 

navrhl čtyři typy pokojů a jejich rozmístění v podlaží, zázemí ubytovny a restauraci 

s kuchyní pro 200 lidí. Návaznost na koncepci reaktivace lokality dle projektu Dolní oblast 
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Vítkovice je hlavní předností této varianty urbanistické studie. Hlavní nevýhodou je 

finanční návratnost projektu, protože se předpokládá hlavně se studenty, kteří zde budou 

hlavními návštěvníky a obyvateli území.  

Výsledkem studie je návrh efektivního využití areálu a jeho začlenění do koncepce 

znovuoživení Oblasti dolních Vítkovic. Návrh dodržuje limity území, zákonné normy, 

vyhlášky a projekt Zpřístupnění Dolní oblasti Vítkovic. 

Výsledná podoba studie byla průběžně konzultována s projektantem Dolní oblasti 

Vítkovice, vybrané části návrhu se objevují i ve vlastní realizaci projektu, a proto může 

tato práce sloužit jako podklady pro rozhodnutí o výsledné podobě areálu.  
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Příloha č. 1 - Fotodokumentace 

 

Obr. 1 - Vstup do areálu 

 

Obr. 2 - Horní náměstí 
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Obr. 3 - Správní budova 

 

Obr. 4 - Budova Nových koupelen 
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Obr. 5 - Nové koupelny - Šatna 

 

Obr. 6 - Nové koupelny - Řetízkárna 
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Obr. 7 - Spojovací most Nové koupelny - sklad MTZ 

 

Obr. 8 - Pohled z dolního náměstí 
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Obr. 9 - Prádelna uhlí - Stávající stav 

 

Obr. 10 - Pohled na Důl Hlubina z Vysoké pece 
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