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Anotace 

 SOVJÁKOVÁ, P: Golfový klub Žacléř: Bakalářská práce. VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2012, Vedoucí práce: Ing. arch. 

Josef Kiszka 

 Úkolem bakalářské práce bylo provedení dokumentace pro realizaci stavby a 

prokázání mé schopnosti a znalosti z navrhování a dokumentace stavitelských a určených 

speciálních stavebních konstrukcí na vymezené části daného Golfového klubu 

v postindustriální oblasti dolu Jan Šverma, nedaleko města Žacléř, který prochází celkovou 

revitalizací území. Cílem bylo nenarušit stávající průmyslovou strukturu novým objektem, 

nýbrž doplnit ji. Vzniklý objekt se nachází na kopci, a umožňuje tak nový pohled na celý 

prostor areálu Jana Švermy i vzdálenějšího okolí. Velký důraz byl kladen na výběr kvalitních 

a nových, neobvyklých materiálů a celou konstrukci stavby.  

Klíčová slova 

Golfový klub, indoor golf, kovová skořepinová konstrukce, monolitická konstrukce, 

ocelobetonová konstrukce, plášť EFTE, průsvitná fasáda, Žacléř.  
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Abstract 

 SOVJAKOVA, P: Golf club building Zacler: Bachelor thesis. VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2012, 

Thesis head: Ing. arch. Josef Kiszka 

The objective of the bachelor thesis was made documentation for the Construction and 

demonstrate my skills and knowledge of architectural design and documentation, and special 

constructions for the specified part of the Golf club building in the post-industrial area of Jan 

Sverma Mine, close to town named Zacler, which is going through overall revitalization. The 

aim was not to disturb current industrial structure by a new object, however supplement it. 

The formed object is located on a hill, provides a new view on the whole area of Jan Sverma 

Mine and its surroundings. The emphasis was placed on the selection of quality, innovative 

and unusual materials and the building construction.  

Key words 

ETFE foil system, Golf club, indoor golf, metal shell construction, monolithic 

structure, translucent facade, Zacler. 
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Seznam použitého značení 

AYKY - hliníkové kabely 

CÚZK  - český úřad zeměměřičský a katastrální 

ČSN - česká technická norma 

ČSN EN - česká technická norma harmonizovaná s normou evropskou 

DN - dimenze potrubí 

EPS - expandovaný polystyren 

HDPE - vodovodní přípojka z polyetylenu 

KG - kanalizační přípojka z plastu 

NN - nízké napětí 

NP - nadzemní podlaží 

R - tepelný odpor [m
2
KW

-1
] 

Sb. - sbírka 

SO - stavební objekt 

U - součinitel prostupu tepla [W/m
2
K] 

V - volt 

bm - metr běžný 

B.p.v. - Balt po vyrovnání 

k.ú. - katastrální území 

m n.m. - metrů nad mořem 

p.č. - parcelní číslo 

tl. - tloušťka 

č.  - číslo 

m - metr 

m
2 

- metr čtvereční 

mm - milimetr 
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1. Průvodní zpráva k bakalářské práci 

Bakalářská práce ve studijním oboru architektura a stavitelství navazuje na 

semestrální projekt předmětu Ateliérová tvorba IV. a V. „…dílčí část bakalářské práce je 

zaměřena na zpracování vybrané stavební části realizovaného díla ve stupni dokumentace 

pro stavební povolení“, v tomto případě na semestrální práci z předmětu ateliérová tvorba IV. 

a V. [10] 

Působivost architektonického návrhu je založena na velmi složitém tvaru celého 

velkého objektu, na mimořádně náročných funkcích zejména klimatotvorných a vysokých 

nárocích na konstrukční i interiérovou estetičnost. Všechny tyto představy a požadavky, i ty, 

které jsou v architektonickém návrhu vyjádřeny jen symbolicky, a některé v něm nemohou 

být ani vysloveny, mají být v dokumentaci pro realizaci převedeny do hmotného vyjádření a 

jejich účinky nelikvidovány, ale podpořeny. 

 Vnější tvar vejce pro Golfový klub naznačuje, že v našem společenství, kde se golf 

ujal ve větším měřítku teprve po roce 2000, není lidovou zábavou, ale hrou exkluzivní, do 

sebe uzavřené společenské vrstvy. Zejména nikoli v terénu, ale v tak výjimečném objektu. 

Zároveň však má objekt této společnosti připomínat, že má být rodištěm nových myšlenek, 

být nositelem progresu nejen technického, ale také kulturního.  

Ve dne má vnitřní prostor celou svou obálkou přijímat denní světlo zvenku, v noci 

zase být objekt zdaleka viditelný svým světélkováním v otevřené krajině. 

Ke splnění tohoto požadavku při velikosti objektu a tvaru nepravidelného oválu byla 

nalezena a zvolena kompromisní konstrukce mezi prostorovou příhradovou a tuhou 

konstrukcí nosných „obručí“ v podobě zjednodušené dvouvrstvé konstrukce z dlouhých 

zesílených kovových prutů ve čtyřúhelníkové struktuře s tuhými a zesílenými spoji.  S 

ohledem na korozní prostředí z duralových trubek. Tato konstrukce se opírá o tuhou 

ocelobetonovou konstrukci spodní poloviny, která v řezu připomíná vzývající ruce, které 

nesou subtilní moderní konstrukci horní velkorozponové báně.  

Vnitřní prostor v architektonickém návrhu má vzrušovat také narušením určitých 

souvislostí tím, že jednak je porušena souvislost svislé střední osy posunem její polohy a 

dvěma půdorysnými orientacemi  konstrukčního systému - celkového tvaru a vestavby. Tyto 

směry pro nedostatek vytyčovacích linií v okolí jsou určeny světovými stranami.    
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Jednota skořepiny je narušena velkým oknem, které však musí spolupůsobit jako 

konstrukční její součást. Okno je pokračováním celé skořepiny, avšak v odlišném 

konstrukčním systému i rovinnými zasklenými výplněmi.   

Podstatnou strukturou objektu je také jednota vnitřního klimatu celého vysokého a 

rozlehlého prostoru, ve kterém se hráči pohybují. Má být v interiéru blízké nejpříznivějším 

venkovním podmínkám, ale příslušné klimatizační zařízení nesmí omezovat hru. Tento 

problém však nebyl do bakalářské práce zahrnut. Obálka tohoto prostoru musí být samonosná 

a podle architektonického úmyslu má být celá průsvitná pro denní světlo a lehce svítící v noci. 

Přitom musí plnit tepelně izolační funkce v zimě i v létě a nezahřívat nadměrně vnitřní 

prostor z přímého oslunění, kterému je celý objekt neustále vystaven. Celý obal je navržen s 

využitím neobvyklého nového materiálu, který je v projektu využit.   

  Vnitřní vestavba je tradiční skeletovou konstrukcí s montovanými lehkými výplněmi. 

Kombinace konstrukcí nejen různého a neobvyklého tvaru a různých konstrukčních materiálů  

vyžadují také neobvyklé výrobní a montážní postupy, které nejsou předmětem bakalářské 

práce, ale předvídají se.  

 Bakalářská práce, technická dokumentace architektonického návrhu na úrovni 

podkladů pro schválení stavebním úřadem, byla pojata v dohodě se zadávajícím 

konzultantem pozemního stavitelství jako teoretický experiment uskutečnění výstavby objekt 

velmi zvláštního a riskantního tvaru a postup výroby i montáže. Ve velmi omezených lhůtách 

pro bakalářskou práci byly přednostně jako ukázka požadovaných schopností a dovedností 

zpracovány hlavní problémy, následné podrobnosti nutně zůstaly neřešeny. 
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2. Teoretická základna problematiky 

2.1 Město Žacléř 

Město Žacléř leží pod Žacléřským hřbetem v nadmořské výšce kolem 600 m n.m. a je 

nazýváno východní branou Krkonoš. První písemná zmínka o hradu Žacléř, který střežil 

obchodní stezku vedou z českého vnitrozemí do Dolního Slezska a dal základ novém sídlu, 

pochází z roku 1334. Osada vybudovaná pod hradem se nazývala „Bornfloss“ – na 

pramenech. Po husitských nájezdech však zanikla. Nové sídlo mělo již statut městečka a je 

poprvé připomínáno písemně roku 1553 jménem Bernstadt. Městský znak s medvědem může 

mít souvislost s tímto pojmenováním. 

 Strategická poloha panského sídla i městečka pomáhala rozvoji zemědělství, řemesel i 

průmyslu. Již v 16.století se vyráběl v Prkenném Dole papír, následovala výroba skla v Bobru 

a v 19.století se rozeběhla v Žacléři přádelna a výroba porcelánu. Žacléř se stal známým 

především dolováním černého uhlí, jehož nález se datuje roku 1570. Hornické symboly, 

mlátek a želízko, také najdete na městském znaku. 

 Obyvatelé městečka i celého kraje velmi trpěli za třicetileté války a později 

v 18.století za slezských válek. Roku 1628 opouští exulant Jan Amos Komenský v Černé 

Vodě u Žacléřska svou vlast. 

 V polovině 19.století se stalo městečko sídlem soudního a berního úřadu a užívá již 

výhradně názvu Schatzlar – Žacléř. 

 Zmíněný rozvoj průmyslu byl podnětem k urbanizaci města. Vedle původní dřevěné 

zástavby typickými domy se ke konci 19. století a na začátku 20. století staví měšťanské 

domy, nová škola a na začátku 20. století bydlení pro horníky. V historickém jádru se staví 

moderní nemocnice a vletech 1912-1914 místo staré radnice budova okresního soudu. 

 V letech 1935-1938 se buduje v lokalitě Stachelberg rozsáhlé podzemní vojenské 

opevnění. Dnes slouží jako muzeum. Roku 1945 bylo ze Žacléře odsunuto do Německa 

mnoho německých rodin. Některé okolní obce zcela zanikly nebo byly později přidruženy 

k městu Žacléř jako osady. 
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V rámci rozvoje hornictví se v 50. letech 20. století staví hornické učiliště a dvě velká sídliště 

pro horníky. 

Po roku 1989 ukončila výrobu přádelna Texlen a dolování Důl Jan Šverma Žacléř. Žacléř a 

celý region Žacléřsko se orientuje na turistický ruch. Vznikají zde nové penziony, 

modernizují se sportovní areály. Vyznačené cyklotrasy navazují na hranicích na polské 

cyklostezky. Vedle sjezdového areálu Arrakis v Prkenném Dole vyrůstá celoroční sportovní 

areál Bret. V zimě najedete nad městem na upravenou běžeckou Krkonošskou magistrálu. 

Žacléřská nemocnice je přebudována na rehabilitační centrum Rehamedica. Lečí se zde 

pacienti s poruchami pohybového ústrojí. V roce 1999 bylo na Rýchorském náměstí otevřeno 

návštěvníkům regionální muzeum – Městské muzeum Žacléř. Čtenářům je k dispozici 

knihovna. V roce 2003 bylo historické jádro města prohlášeno za památkovou zónu. Po roku 

2005 vyrostla v lokalitě Pod zahradami nová bytová zástavba. 

Dnešní Žacléř je turistické podhorské městečko, které se stále rozvíjí a je v každé 

roční době připraveno uvítat své návštěvníky. [20]  
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2.2 Důl Jan Šverma 

Areál Dolu Jan Šverma v Žacléři a jeho nejbližší okolí svými povrchovými objekty 

dokumentuje hlubinnou těžbu a zpracování černého uhlí v české části dolnoslezské pánve na 

konci 19. a ve 20. století. 

Důl Jan Šverma byl od padesátých let dvacátého století součástí východočeských 

uhelných dolů n.p. – později s.p. Je to již jediný areál, kde lze vidět ve východních Čechách 

těžební věže, strojovny těžních strojů a dokonce zachovalými a provozuschopnými celými 

těžními stroji, šachetní budovy svislých jam s těžními klecemi a následným zařízením pro 

výklop důlních vozů a úpravou uhlí v těžkokapalinové úpravně a nakládáním s doprovodnou 

hlušinou, včetně skladování upraveného uhlí před jeho expedicí ve velkokapacitních 

zásobnících. 

Společnost GEMEC-UNION a.s., která areál Dolu Jan Šverma vlastní, chtěla vytvořit 

jedinečnou památku na uhelné hornictví ve východních Čechách zachováním části dolu a 

následných povrchových objektů. Vzhledem k vysokým nákladům na zabezpečení 

plánovaných ponechaných důlních děl a nemožnosti zajištění finanční podpory tomuto 

záměru, bylo podzemí Dolu Jan Šverma zlikvidováno. Nyní si vedení společnosti klade za cíl 

provést takové úpravy v areálu a jeho nejbližším okolí, které umožní vytvoření z převážné 

části objektů hornický skanzen s navazujícími turisticko-sportovními aktivitami. Tyto by 

měly vzniknout v blízkém okolí bývalého dolu a svými výnosy by měly pomoci financovat 

údržbu plánovaných hornických památek. [2] 

2.3 Širší vztahy 

Zájmová oblast se nachází v severozápadní části hydrogeologického rajonu č. 516 – 

Dolnoslezská pánev a severní části Královehradeckého kraje a okresu Trutnov, 

v nejvýchodnější části Krkonoš mezi Žacléřským hřbetem na západě a Vraními horami na 

východě, na severu je omezena státní hranicí s Polskem. 

 Areál bývalého Dolu Jan Šverma v Žacléři a jeho okolí je dobře komunikačně 

přístupná – jednak po státní silnici č.15 Trutnov-Bernartice-Královec-Lubawka (Polsko), 

jednak místními silnicemi je napojen Žacléř na Lampertice. Komunikační přístupnost oblasti 

se ještě výrazně zlepší po vybudovaní plánované dálnice mezi Hradcem Králové-Trutnovem-

Královce a Polskem. 
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Dále je důlní závod připojen 900m dlouhou železniční vlečkou na trať Českých drah Žacléř-

Královec-Trutnov. Ze stanice Královec je železniční spojení s Polskem. [2] 

3. A - Průvodní technická zpráva 

3.1 Identifikační údaje 

Název stavby: Golfový klub Žacléř  

Místo stavby: Důl Jan Šverma, město Žacléř, okres Trutnov 

Parcelní číslo: 102/1 v k.ú. Lampertice 

Stavebník: GEMEC-UNION a.s. IČ 25916581, 

 Jívka 187, 542 13 Jívka 

Projektant: Petra Sovjáková, student VŠB-TUO, 

 V. Jiřikovského 138/26, 700 30 Ostrava – Dubina 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 

Charakteristika stavby: Novostavba 

Dodavatel stavby: Bude vybrán v soutěži 

3.2 Údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích 

Stavební pozemek je dosud nezastavěné a nevyužívané území. Parcela je evidována 

jako orná půda. Stavbou dotčené pozemky jsou v k.ú. Lampertice, všechny jsou ve vlastnictví 

akciové společnosti Gemec – Union. Stejně jako pozemky přilehlé.  

3.3 Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby byly použity tyto 

podklady poskytnuté investorem:  

   Kopie katastrální mapy 

   Souhlas s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu 
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Na staveništi bylo provedeno měření radonu, výsledná hodnota je nízká, proto není 

třeba provádět žádná ochranná opatření, průniku tohoto záření zamezí navržená hydroizolace. 

Objekt se nachází v důlní oblasti, a proto je zapotřebí před zahájením stavby provést 

podrobný hydrogeologický průzkum a na jeho základě zpřesnit a upravit statické výpočty a 

založení základů.  

 Napojení na dopravní komunikaci není předmětem řešení. 

 Napojení na technickou infrastrukturu vytvoříme zavedením nových přípojek 

vodovodního řádu a vedení NN na elektrickou síť ČEZ Distribuce a.s. podzemním vedením. 

 Telekomunikační přípojka bude upřesněna investorem. 

3.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré známé požadavky jsou zpracovány v projektové dokumentaci, případně 

budou na základě požadavků dodatečně doplněny. 
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3.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle jeho prováděcích předpisů a vyhláškou č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dokumentace je v souladu s dotčenými 

předpisy a normami ČSN. 

 Projektová dokumentace byla vyhotovena v souladu s přílohou č.1 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  

3.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

územně plánovací dokumentace 

Výstavba je v souladu s územním rozhodnutím a respektuje v současnosti platný 

územní plán města Žacléř, zejména  charakter území, s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území. 

3.7 Věcné a časové vazby na sousedící stavby 

Realizace stavby nemá věcné nebo časové vazby na sousedící pozemky a stavby. 

3.8 Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

Předpokládaná délka výstavby jsou dva roky. Výstavby nemá žádné věcné nebo 

časové vazby na jiné stavby a stavební pozemek nevyžaduje žádná omezení. Přesné 

datum zahájení a ukončení výstavby bude upřesněno investorem na základě časového 

harmonogramu od dodavatele stavby. 
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3.9 Statistické údaje 

3.9.1 Základní statistické údaje 

Zastavěná plocha objektu: 1 419,93 m
2
 

Celková podlahová plocha objektu: 1979,32 m
2
 

Obestavěný prostor objektu: 23 758,04 m
3
 

Počet nadzemních podlaží: 2 

 

Cena stavby bude upřesněna přesným rozpočtem dodavatele stavby. 
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4. B - Souhrnná technická průvodní zpráva 

4.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

4.1.1 Vyhodnocení staveniště 

Pozemek se nachází na nezastavěné louce, tudíž se v těsné blízkosti nenachází žádné 

budovy, které by při výstavbě mohly být ohroženy. Pouze v blízkosti příjezdových cest, které 

budou využity pro dopravu na stavbě se nachází stávajících průmyslové budovy. Tyto 

budovy budou zakonzervovány a zachovány pro budoucí rozvoj tohoto místa. Stroje a 

materiál bude převážen při zvýšené opatrnosti.  

Území je mírně svažité směrem k severní hranici pozemku. Pozemek není porostlý 

žádnou zelení, kterou by bylo nutno před zahájením výstavby odstranit. Místo stavby se 

nenachází v místě záplavové oblasti, nachází se však v místě s vysokým poddolováním, proto 

je zapotřebí řešit tuto skutečnost vhodným založením základů. Vjezd na pozemek pro 

stavební techniku je z nově vytvořené komunikace na p.č. 44/1, 101/2, 102/2. Ve fázi 

výstavby bude stavba zásobována vodou z vybudované vodoměrné šachty. Zařízení 

staveniště upřesní dodavatel stavby a umístí se u vjezdu na pozemek. Staveniště bude 

oploceno a uzamčeno a hlídáno v době kdy na něm nebudou konány stavební práce. 

Staveniště je vhodné pro navrhovanou stavbu.  

4.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Stavba je umístěna na okraji areálu dolu Jan Šverma. Geometricky nepravidelný tvar 

vyžaduje neobvyklou složitou strukturu hlavních nosných duralových konstrukcí, na spodní 

straně mimořádně únosných a tuhých, betonem vyztužených. Na horní straně jsou tyto 

konstrukce bez betonové výztuže, pouze opláštěny foliovým pláštěm ETFE. Struktura je 

složitá a zajímavá také tím, že vnitřní vestavba má jiné směry os, než její podnož a kryt. 

Vytyčení vychází z jedné svislé osy, na kterou navazují osy danou odchylkou vztažené ke 

světovým stranám a vestavba další odchylkou od podélné osy objektu.  Základní nosná 

struktura konstrukce je narušena velkým oknem, které však musí spolupůsobit jako 

konstrukční součást celé konstrukce. Nosná obálka tohoto prostoru je být celá prosvětlena, 

tedy průsvitná a tepelně izolační pro podmínky oslunění za zimních venkovních teplot. Celý 
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obal je navržen z fólií ETFE- ethylen-tetrafluorethylen. Největší výhodou těchto fólií je 

vysoká průhlednost (95-100%) a současně s ní i propustnost pro UV záření, kterou sklo nemá. 

Složky UV záření příznivé pro zdraví projdou (složka A 100% a B 50%), avšak škodlivá 

složka UV C je plně odfiltrována. Tato zajímavá vlastnost je využita zejména pro osvětlení 

travnaté plochy vnitřního golfového hřiště, kde je UV záření žádoucí. 

 Vnitřní vestavba je tradiční skeletovou konstrukcí s montovanými lehkými 

výplněmi. 

 Hlavní vstup do objektu je situován ze severovýchodu. Ke vstupu je možno dojít po 

mírné rampě. V objektu jsou dva vertikální komunikační prostory, skládající se ze schodiště a 

dvou výtahů. Schodiště má funkci převážně únikové cesty. 
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4.1.3 Technické řešení 

Objekt sestává ze dvou částí velmi odlišného charakteru. Vnější plášť obaluje jednak 

hrací prostor, jednak vestavbu s prostorami pro zázemí golfu a také ubytování a stravování. 

Vnější plášť je v horní části vytvořen maximálně lehkými a lehce působícími konstrukcemi, 

spodní nosná část je velmi zatížena jak pláštěm, tak dvoupodlažní železobetonovou 

vestavbou  stojící na ploše v úrovni 1. NP 

Stavba je tvořena pouze z jednoho dilatačního celku. Základy jsou tvořeny 

základovými pásy. 

Konstrukční výška podlažní vestavby je 6,5 m. Všechny vodorovné monolitické 

železobetonové. 

Fasáda objektu, současně také zastřešení, je vytvořena foliovým pláštěm ETFE 

uchyceným na struktuře nosných prvků skořepiny ve formě nafukovacích polštářů, jejichž 

stabilita je dána předpětím stlačeného vzduchu. Přetlak je relativně malý (0,3 - 0,8 kPa), 

avšak na rozdíl od pneumatických konstrukcí neztrácí při poklesu tlaku stabilitu, pouze tvar a 

zastřešující funkce zůstává díky upnutí do okrajového profilu zachována. 

Přetlak rovněž zajišťuje tvar výhodný pro zatížení větrem a sněhem, a jednak vytváří 

vysoce hladký povrch, který neumožňuje prachu ulpívat na zastřešení, event. postačí smývat 

nečistoty deštěm a sněhem. [10] 

Schodiště je monolitické železobetonové dvouramenné s dvanácti stupni v každém 

rameni. Kvůli požární bezpečnosti ústí únikovou cestou ven z objektu. 

4.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt je součástí celého areálu, ten bude mít své odběrové parkoviště v podzemí, při 

své severní vstupní části Dolu Jan Šverma. V celém areálu je pak převážně pěší zóna, která je 

ovšem pro zásah požárního sboru průjezdná. 

Napojení na technickou infrastrukturu vytvoříme zavedením nových přípojek 

vodovodního řádu a vedení NN. 
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4.1.5 Technická a dopravní infrastruktura  

Pozemek se nachází se v poddolované oblasti a je mírně svažitý. Dle průzkumu je toto 

území již v ustálené fázi, proto nebudou provedena žádná zvláštní opatření.  

Napojením na inženýrskou infrastrukturu bude provedeno vybudování všech nutných 

přípojek na stávající veřejné řády. 

Pro celý areál bude využíváno parkoviště o kapacitě 300 parkovacích stání. Toto 

parkoviště bude využíváno i návštěvníky objektu. Parkoviště pro celý areál bude doplněno 

malým nadzemní parkovištěm v těsné blízkosti objektu. Řešení parkoviště není předmětem 

projektu. 

4.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dojde pouze 

k dočasnému zhoršení životního prostředí v důsledku větší hlučnosti a prašnosti na staveništi, 

které bude eliminováno vhodnou technologií výroby a mechanikou. V průběhu výstavby 

bude zajištěna očista vozidel opouštějících staveniště. Budou učiněna opatření ke snížení 

prašnosti na staveništi kropením. Provozováním nedojde ke znečištění povrchových ani 

podzemních vod. Po převzetí staveniště je zodpovědný uživatel. 

4.1.7 Bezbariérové užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Objekt je navržen tak, aby umožňoval bezbariérový přístup.  

4.1.8 Průzkumy a měření 

Tato část není předmětem bakalářské práce. 

4.1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Stavba bude vytyčena na základě vytyčovací situace a katastrální mapy. Geodetické 

údaje jsou získány z internetových www.cuzk.cz. 
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4.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Stavební objekty: 

SO-01 Golfový klub - konstrukce 

SO-02 Golfový klub – vestavba 

 

Inženýrské objekty: 

Vodovodní přípojka 

Kanalizační přípojka 

Přípojka elektřiny 

Telefonní přípojka 

4.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

Při výstavbě nebude využito okolních pozemků a nebudou ohroženy pozemky, které 

nevlastní společnost GEMEC – UNION, a.s. 

 Odstupové vzdálenosti od vedlejších objektů a parcel jsou v souladu s Vyhláškou č. 

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

4.1.12 Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Bezpečnost prací bude v souladu s platnými normami a předpisy. Stavební práce 

budou provádět pověřené osoby pod dohledem, aby byly dodrženy veškeré předepsané 

předpisy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci.  Podle BOZP by neměl být 

žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí a neutrpěl úraz. U každého 

pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky.  
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4.2 Mechanická odolnost a stabilita konstrukcí 

Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály 

dodavatelů stavebních výrobků. Zatížení na ni působící v průběhu výstavby ani užívání 

nebude mít za  následek destrukci stavby, větší stupeň přetvoření a nebo poškození 

instalovaného vybavení. Požární bezpečnost 

Požární řešení není náplní této bakalářské práce. 

4.3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

Všechny kancelářské i obytné prostory jsou přirozeně osvětleny.  

Při výstavbě i následném využívání stavby budou dodržovány podmínky vyplývající 

ze zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 

4.4 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba neklade na bezpečnost při užívání žádné zvláštní nároky. 

4.5 Ochrana proti hluku 

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

nepříznivými účinky hluku a vibrací a ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku 

v budovách. 

Navržený obvodový plášť poskytuje dostatečnou ochranu před negativními 

akustickými vlivy z okolí. Noční klidová zóna je situována na odvrácené straně objektu od 

komunikace. 
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4.6 Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba je opláštěna třívrstvou (2 komory) ETFE fólií jejíž hodnota                                 

U=1,41 W/m²K. [10] 

4.7 Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Je řešeno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Budova je opatřena výtahem. Stavba je 

navržena z hlediska požadavků na řešení přístupu a užívání stavby pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Neobsahuje žádné bariéry, světlá šířka dveří je dostatečná pro 

průjezd invalidního vozíku. Výtah a WC také splňují požadavky pro užívání osob 

s omezenou schopností pohybu. 

4.8 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí je splněna řádným 

provedením díla. Pozemek se nenachází v záplavové oblasti ani seizmicky aktivní oblasti. 

Nachází se však ve značně poddolovaném území. Budou provedena dostatečná opatření, aby 

poddolování neovlivňovalo stavební objekt. Radonový průzkum parcely č. 102/1 prokázal 

nízký radonový index. Navržená hydroizolace splní i izolaci proti radonu. 

4.9 Ochrana obyvatelstva 

Na stavbu nejsou z hlediska ochrany obyvatelstva kladeny žádné nároky. Stavba se 

nachází v bývalém důlním areálu. 

4.10 Inženýrské stavby 

4.10.1 Vodovodní přípojka 

Objekt bude zásobován pitnou vodou zavedením nové přípojky vody. Vodovodní 

přípojka bude přivedena navrženým potrubím HDPE 100 DN 90/8,2 mm.  



Bakalářská práce 

 

4.10.2 Kanalizační přípojka 

Splašková kanalizace, odvodnění střechy, budou napojeny na stávající kanalizační 

síť areálu dolu Jan Šverma. Přípojka bude z PVC KG DN 300.  

4.10.3 Přípojka NN 

Zásobování elektrické energie bude využívat nejbližší vedení elektrické energie. Ta se 

nachází na severovýchodní straně objektu. Je nutné vybudovat novou přípojku elektřiny. 

Plynovod 

Objekt nebude napojen na plynovodní síť. 

4.11 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Nevyskytují se.  
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5. C - Situace stavby 

5.1 Vytyčení 

Viz přílohy C02 - Vytyčovací situace  

5.2 Situace inženýrských sítí 

Koordinační situace viz. přílohy C01 

5.3 Koordinační situace 

Koordinační situace viz. přílohy C01 
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6. D - Dokladová část 

Není předmětem bakalářské práce 
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7. E - Zásady organizace výstavby 

Není předmětem bakalářské práce  
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8. F - Stavebně technická dokumentace stavby  

8.1 Technická zpráva 

8.1.1 Účel objektu 

Jde o novostavbu víceúčelové budovy. Budova je nepodsklepená a má 2NP. Objekt je 

součást postindustriálního areálu Dolu Jan Šverma. 

8.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu 

Architektonické řešení 

Stavba je umístěna na okraji areálu dolu Jan Šverma. Geometricky nepravidelný tvar 

vyžaduje neobvyklou složitou strukturu hlavních nosných duralových konstrukcí, na spodní 

straně mimořádně únosných a tuhých, betonem vyztužených. Na horní straně jsou tyto 

konstrukce bez betonové výztuže, pouze opláštěny foliemi ETFE. Struktura je složitá a 

zajímavá také tím, že vnitřní vestavba má jiné směry os, než její podnož a kryt. Vytyčení 

vychází z jedné svislé osy, na kterou navazují osy danou odchylkou vztažené ke světovým 

stranám a vestavba další odchylkou od podélné osy objektu.  Základní nosná struktura 

konstrukce je narušena velkým oknem, které však musí spolupůsobit jako konstrukční 

součást celé konstrukce. Během návrhu bylo zváženo 7 variant strukturní koncepce. Tyto 

varianty jsou zakresleny ve výkrese přílohy C04 a C05.  

Varianta 1: Původní návrh převzatý z ateliérové tvorby byl nedoložený dalšími řezy a 

polohami oblouků v různých průměrech a rozpětích, přičemž některé jsou příliš podražené 

téměř do horizontálního směru. 

Varianta 2: Jako varianta 1, doplněno ztužidly a centrálním pásem, avšak ostatní 

problémy zůstávají. 

Varianta 3: V horní části je možná prostorová skořepina za předpokladu tuhé spodní 

části. Navržen tuhý válcový podstavec, jedno podlaží navíc. Pro montáž navrženy montážní 

skořepinové dílce. Jejich vzájemné propojení na staveništi „in situ“ obtížné. Varianta je 
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odmítnuta také z architektonických důvodů, kdy se požaduje průsvitnost obvodového pláště 

(zvláštní konstrukce-viz technickou zprávu) ve velkých plochách.  

Varianta č. 4: V podstatě systém silové a tuhé skeletové konstrukce, kde se svislé 

nosné konstrukce postupně vymění na zavěšené a vodorovná ztužení na nosné konzoly není 

logicky uskutečnitelný pro nejednotnou statickou funkčnost, různost směru zatížení ve 

spodních částech svislých obručí a pro nároky na nadměrné dimenzování, anebo 

nedostačující tuhost celého tvaru. 

Varianta č. 5: Týž princip jako ve variantě č.4, pouze s tím, že ve spodní části  je 

tuhost zajištěna doplněním betonovou konstrukcí, ostatní vlastnosti jsou jako v předchozím.  

Varianta č. 6: Proti předchozí variantě je tuhost zajištěna příčlemi, takže kovová 

konstrukce může získat vlastnosti skořepiny. Varianta je odmítnuta z architektonických 

důvodů jako ve variantě č. 3. 

Varianta č. 7: Kompromisní řešení s velkými průsvitnými plochami obvodového 

pláště, a současně funkcí obdobné skořepině z dlouhých tyčí v úplnost ve vnitřní vrstvě i ve 

vnější vrstvě, a náhradou ztužujících příčlí z varianty č. 6 bezpečnými svary zesílenými ještě 

sponami, které zajišťují vzájemné spolupůsobení obou vrstev tyčí. Podražená spodní část je 

nahrazena ocelobetonovou tuhou konstrukcí jako lůžkem pro skořepinu. Tato varianta byla 

zvolena. 

Nosná obálka celého prostoru je celá prosvětlena, tedy průsvitná a tepelně izolační 

pro podmínky oslunění za zimních venkovních teplot. Celý obal je navržen z fólií ETFE- 

ethylen-tetrafluorethylen. Největší výhodou těchto fólií je vysoká průhlednost (95-100%) a 

současně s ní i propustnost pro UV záření, kterou sklo nemá. Složky UV záření příznivé pro 

zdraví projdou (složka A 100% a B 50%), avšak škodlivá složka UV C je plně odfiltrována. 

Tato vlastnost je využita zejména pro osvětlení travnaté plochy vnitřního golfového hřiště, 

kde je UV záření žádoucí. 

 Vnitřní vestavba je tradiční skeletovou konstrukcí s montovanými lehkými 

výplněmi. 

Funkční řešení 

Objekt je navržen v těsné blízkosti budoucího nového důlního skanzenu. Toto místo 

bude atraktivnější než dříve. Nejdůležitější funkcí celého objektu je Indoor golf, jehož 
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rozloha nemá v České republice obdoby, tudíž bude lákadlem jak pro návštěvníky areálu 

skanzenu Jana Švermy, tak pro golfisty z širého okolí a to zejména v zimních měsících, kdy 

je na většině golfových hřišť hra golfu nemožná. 

Dispoziční řešení 

Vstup do objektu je z východní strany. Ke vchodu je možno dojít po mírné rampě. 

V objektu jsou dva vertikální komunikační prostory – dva výtahy a schodiště. Schodiště je 

převážně sekundární únikovou cestou. 

V obou nadzemních podlažích je u hlavního schodiště zázemí skládající se z technické 

místnosti, WC, úklidové místnosti. 

 

Vegetační úpravy 

 Součástí projektu je rekultivace území a opětovné zatravnění pozemku kolem objektu 

a vytvoření golfového hřiště. 

8.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory 

Zastavěná plocha objektu: 1 419,93 m
2
 

Celková podlahová plocha objektu: 1979,32 m
2
 

Obestavěný prostor objektu: 23 758,04 m
3
 

Počet nadzemních podlaží: 2 

8.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu 

Základové konstrukce 

 Konstrukce základů bude železobetonová z betonu C25/30. Profil a pevnostní třída 

betonářské výztuže bude upřesněna výpočtem statika.  

 Statický výpočet není předmětem bakalářské práce. 
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Svislé nosné konstrukce vestavby 

 Svislá nosná konstrukce vestavby je tvořena železobetonovými sloupy. Konstrukce 

vestavby je smíšená. Skládá se ze dvou systémů – stěnový a skeletový. Skeletová část je  

tvořena sloupy 400/400 mm.  Všechny sloupy jsou z betonu C25/30 s výztuží 10 505 R. 

Konstrukční výška patra je 6,5 m. 

 Vnitřní nenosné příčky vestavby jsou zděné – z cihelných tvárnic POROTHERM 11,5 

P+D na maltu POROTHERM 

Vodorovné konstrukce vestavby 

Konstrukce stropu je tvořena železobetonovou deskou se skrytými průvlaky tl. 280 

mm z betonu C25/30 vyztužena betonářskou výztuží. Velikost a počet bude upřesněn 

statickým výpočtem. Statický výpočet není předmětem bakalářské práce. Rozpětí stropní 

desky je maximálně 8 x 8 m.  

Podlahové konstrukce 

 Podlaha je zdvojená. Díky zdvojení podlahy můžeme vést všechnu elektroinstalaci 

přímo v podlaze. V případě potřeby ji můžeme kdekoliv vyvést na povrch. Do meziprostoru 

můžeme kdykoliv vstoupit a elektroinstalaci upravovat. 

Podpěrnou konstrukci tvoří ocelové sloupky, které jsou chráněny proti korozi 

žárovým zinkováním, umožňují rektifikaci cca 20 mm, s ohledem na nepřesnosti betonového 

podkladu. Tyto sloupky jsou rozmístěny od sebe v křížové soustavě 600/600 mm a jsou 

přikotveny k betonovému stropu pomocí polyuretanového lepidla, proto aby zlepšily 

přenášení statického zatížení do stropní konstrukce. Na sloupcích jsou dřevotřískové nebo 

calciumsulfátové desky JENSEN o tloušťce 38 mm a přesných rozměrech 600/600 mm, tyto 

desky mají únosnost minimálně 2kN a požární odolnost REI 30 min. Konstrukční výška 

podlahy bude 200 mm. Desky se dodávají v různých povrchových úpravách, v kancelářské 

ploše bude použitá horní úprava desky MARMOLEUM, zatímco v místnostech jako je WC a 

ostatní příslušenství bude použita úprava KERAMICKÁ DLAŽBA. Styk desek se sloupky je 

řešen elektrostaticky vodivou podložkou, která má zároveň zvukově izolační vlastnosti. 

V podlaze je možno vést i vodoinstalace nebo kanalizaci. [13] 

Podlaha bude dodávána firmou KONSTRUKTIS DELATA s.r.o. 



Bakalářská práce 

 

 

Schodiště 

Vnitřní schodiště je trojramenné železobetonové tvořené zalomenou deskou tloušťky 

100 mm. Konstrukční výška patra je 6,5 m v každém rameni je 10 schodišťových stupňů, 

dohromady tedy 24 stupňů na podlaží. Na schodišti je navrženo ocelové zábradlí o výšce 

1000 mm. 

Výtah 

 Strojovna výtahu bude ve výtahové šachtě. Při výstavbě zřízeny dvě dvojice šachet o 

světlosti 2510 x 2000 mm, šachta bude železobetonová a bude oddilatovaná od ostatních 

konstrukcí. Kabina výtahu bude o rozměrech  2100 x 1100 mm a vyhovuje požadavkům pro 

přepravu osob s omezenou schopností pohybu. Pravidelné revize budou zajištěny správcem 

budovy. V případě oprav budou kontaktovány dodavatelské firmy. Výtah bude dodáván 

specializovanou firmou. 

Střešní konstrukce obvodového pláště 

 Střešní konstrukce obvodového pláště jsou tytéž jako ostatní obvodové. 

Střešní konstrukce  

Zastřešení a zároveň opláštění objektu bude třívrstvou fólií ETFE, nosná konstrukce 

je tvořena dutými duralovými válcovanými profily tl. 300 mm. Průhlednost fólií je vysoká 

(95-100%) a současně také propustná pro UV záření. Složky UV záření příznivé pro zdraví 

projdou (složka A 100% a B 50%), avšak škodlivá složka UV C je plně odfiltrována. Tato 

vlastnost je výhodná zejména pro travnatý porost hrací plochy indoor golfu. 

ETFE fólie jsou použity ve formě nafukovacích polštářů, jejichž stabilita je dána 

právě předpětím stlačeným vzduchem. Přetlak je relativně malý (0,3- 0,8 kPa), avšak na 

rozdíl od pneumatických konstrukcí neztrácejí při poklesu tlaku stabilitu, pouze tvar a 

zastřešující funkce zůstává díky upnutí do okrajového profilu zachována. 

Přetlak rovněž zajišťuje tvar prostorově zakřivený, výhodný pro zatížení větrem a 

sněhem, a jednak vytváří vysoce hladký povrch, který neumožňuje prachu ulpívat na 

zastřešení, event. postačí smývat nečistoty deštěm a sněhem. Na opláštění objektu bude 

použita 5 vrstvá fólie (4 komory). 
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Z hlediska mechanického se jedná o fólie v tloušťce od 0,1 do 0,2 mm. Pevnost v tahu 

min. 40N/mm dává možnosti pro rozpon jednotlivých polštářů mezi 3,5 až 5 m, délka je z 

hlediska pevnosti prakticky neomezená. Na objektu budou použity maximální rozměry 

jednoho polštáře 4,5 x 5 m. 

K opláštění budou použity ETFE fólie s inverzním potiskem dvou vrstev. Barva 

potisku existuje zatím pouze šedá (stříbrná). Technicky poměrně jednoduchý systém 

regulující přítlak v horní a dolní komoře přiblíží nebo oddálí střední membránu od horní 

potištěné vrstvy a tím zhustí případně zředí potištěnou plochu. Takto lze relativně plynule 

regulovat stupeň zastínění. 

Z hlediska požárního jsou ETFE fólie zatříděny dle DIN 4102 do třídy B1. Důležitou 

vlastností však je to, že neodkapávají hořící částice a při více jak 270°C materiál prakticky 

sublimuje a v té chvíli může nahradit zařízení pro odvod tepla a kouře. [10] 

Výplně otvorů 

 Výplně dveřních otvorů jsou z  dýhovaných dveřních křídel a ocelové zárubně. 

 Automatické vchodové dveře budou dodány firmou SPEDOS 

 Výplně otvorů jsou vyspecifikovány ve výpisu prvků, viz Příloha č.1  

Hydroizolace 

Hydroizolaci zajišťují oxidované asfaltové pásy s vložkou z Al fólie kašírovanou 

skleněnými vlákny DEKBIT AL S40. Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním 

posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. 

Jelikož tento pás nelze samostatně použít pro izolaci proti radonu, musí být opatřen 

druhým asfaltovým pásem. Jako druhý asfaltový pás byl zvolen GLASTEK, ELASTEK pás 

s hliníkovou vložkou určený jako vrchní pás. 

Přesahy DEKBIT AL S40 budou svařeny plamenem. Šířka jednoho přesahu je min. 

80 mm, čelní přesah dosahuje šíře min. 100 mm. Během provádění budou všechny detaily 

opracovány pásem z SBS modifikovaného s vložkou ze skleněné tkaniny (DEKGLASS nebo 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) nebo oxidovaného asfaltu. 
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Podhledy 

 V objektu je ponechána viditelná monolitická konstrukce i veškeré vedení TZB - 

nejsou použity podhledy. Podhled ve druhém nadzemním podlaží bude tvořen foliovými 

polštáři pláště ETFE, které budou proti odpáleným golfovým míčkům chráněny viditelnou 

sítí provazovou sítí. 

Povrchové úpravy 

 Vnitřní omítky budou vápenné štukové. Sanitární prostory budou obloženy 

keramickými obklady do výšky 1800mm. Typ a odstín obkladu bude upřesněn investorem.  

Klempířské konstrukce a práce 

 Klempířské výrobky - budou řešeny systémem firmy RHEINZINK. 

 Podrobné specifikace a popisy klempířských výrobků viz. Příloha č.1 c) – Výpis 

klempířských výrobků 

8.1.5 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Nemusí být žádná zvláštní opatření. 

8.1.5.1 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Objekt nemá negativní dopad na životní prostředí. 

8.1.6 Dopravní řešení 

Celý areál dolu Jan Šverma je zóna pro pěší a cyklisty. Přístup k objektu je zajištěn 

pomocí podzemního parkoviště. Řešení parkoviště není předmětem zadání bakalářské práce. 

Členové golfového klubu budou mít v areálu podzemního parkoviště k dispozici golfové 

vozíky, kterými se mohou dopravit spolu se svými zavazadly až k recepci objektu. 
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8.1.7 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Radonový index je nízký. Před tímto slabým zářením je stavbu ochrání navržená 

hydroizolace objektu. Hydroizolace je upřesněna ve skladbách konstrukcí. 

8.1.8 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Během výstavby budou zajištěny základní obecné požadavky na výstavbu, zajištění 

bezpečnosti a ochrany majetku. Samotná stavba je navržena v souladu se zákonem                  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou                  

č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu. 

8.2 Výkresová část 

viz přílohy 

8.3 Stavebně konstrukční část 

Není součástí bakalářské práce 

8.4 Požárně bezpečnostní řešení 

Není součástí bakalářské práce 

8.5 Technika prostředí staveb 

Není součástí bakalářské práce 
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9 Závěr 

Úkolem mé bakalářské práce bylo navrhnout budovu golfového klubu 

v postindustriální krajině Dolu Jan Šverma, která bude doplňovat stávající historickou 

zástavbu. 

 Výsledkem mého návrhu je stavba, která akceptuje industriální ráz krajiny, ale jelikož 

je umístěna na kopci v přírodě, respektuje tvary a křivky, jež se v přírodě vyskytují a na celý 

industriální areál i vzdálené okolí poskytuje výhled celou plochou svého pláště. Stavba svou 

orientací navazuje na novou osu napříč důlním areálem. Na této stavbě bylo použito mnoho 

nové technologie jako je například opláštění celé budovy nebo systém zdvojených podlah. 

Nejen díky těmto moderním technologiím, ale také díky rozsahu stavby jsem se při 

navrhování a projekci mnohé přiučila. 
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