
 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 

 

 

 

 

 

Lázeňské a relaxační centrum, Lhotka u Litultovic 

Spa and wellness center, Lhotka u Litultovic 

 

 

 

 

 

 

Student:                 Jana Cigošová 

Vedoucí bakalářské práce:              Ing.arch.Tomáš Bindr 

 

 

Ostrava 2012 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

vedením vedoucí bakalářské práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

V Ostravě   

…………………………….                …………………………….

                   podpis studenta 



 

Prohlašuji, že 

• jsem byla seznámena 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 (§ 

35odst. 3). 

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

VŠB – TUO k prezenčnímu nahlédnutí a cd bude uloženo 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 § 12odst. 4 autorského zákona. 

• bylo sjednáno, že užít 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 

………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Ráda bych tímto poděkovala vedoucímu mojí bakalářské práce panu Ing. arch Tomáši 

Bindrovi, za odborné rady a inspiraci z oblasti architektury a pozemních staveb. 

Poděkovaní rovněž patří mojí konzultantce paní Ing. Marii Wolfové, za ochotné 

předávání technických znalostí a odborných zkušeností. 



 

ANOTACE 

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektu části stavby „ Lázeňské a 

relaxační centrum, Lhotka u Litultovic“ v rozsahu a obsahu přiměřeném dokumentaci pro 

provádění stavby. Součástí tohoto projektu je rovněž řešení architektonického detailu fasády. 

Výchozím podkladem pro tuto práci je v předcházejících semestrech zpracovaná 

urbanistická a architektonická studie kompletního lázeňského areálu  jehož dílčí částí objekt  

je. 

Návrh areálu i vlastního objektu lázeňského a relaxačního centra řeší komplexně 

potřeby moderně navrhovaného lázeňského provozu a současně se snaží být v souladu s 

prostředím, ve kterém vzniká.  Důraz je položen zejména na správné provozní a dispoziční 

řešení, správnou orientaci objektu ke světovým stranám a šetrné osazení objektu do 

stávajícího terénu. Umístění objektu částečně do terénu umožnilo vytvořit dominantní prvek 

řešeného objektu  - prosklenou fasádu, která sleduje ve své spodní části tvar původního terénu 

v podobě, kterou vytvořila sama příroda. Prosklená fasáda dodává objektu průzračnosti a 

odpovídá tak funkci pro níž je objekt navrhován 

ANNOTATION 

The subject of graduation thesis is making out of project of part of construction “Spa 

and relaxing center, Lhotka u Litultovic”,  in extent and content of appropriate documentation 

for performance of construction. The part of this project is solution of architectural detail of 

frontage as well.  

The initial basis for this labour is made out urbanism and architectural study of 

complete spa area that has been made in previous semesters. This object is partial part of it.  

The project of area as well as own object of spa and relaxing center is solving complex 

needs of modern proposed spa operation and is trying to be as well in accordance with setting 

wherein come of. The emphasis is particularly put on correct working and disposal solution, 

correct orientation of object to cardinal points and careful built in of object into current 

ground. The location of object partly in a ground has enabled to create dominant element  of 

solving object – glassed-in frontage which follows in its bottom part shape of original ground 

in form that has been created  by nature itself. Glassed-in frontage gives transparency to 

object which correspond with function for what is object projected.  
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1.  ÚVOD  

Předmětem bakalářské práce je vypracování dohodnutého rozsahu a obsahu 

architektonicko-stavební části dokumentace pro provádění stavby „Lázeňské a relaxační 

centrum, Lhotka u Litultovic“. Výběru funkční náplně stavby předcházely studie urbanistické 

a následně objemové studie zvoleného objektu v rámci celkového urbanistického řešení. 

Formou urbanistické studie bylo řešeno téma o obnově železniční tratě Opava Východ 

– Svobodné Heřmanice. Na základě vypracovaných průzkumů a analýz, byl poblíž železniční 

tratě nalezen dosud nevyužitý léčivý pramen. Hlavní úkolem urbanistické studie řešené 

lokality se tak staly lázně se zaměřením na léčbu pohybového ústrojí. 

V následujícím semestru byla řešena architektonická studie na konkrétní část 

lázeňského komplexu – objekt lázeňského a relaxačního centra, který je dále v rámci 

bakalářské práce rozpracován pro část zázemí bazénové haly a relaxačního centra jako 

projektová dokumentace pro provádění stavby.  

Uspořádání dokumentace současně odpovídá požadavku pro její využití jako 

dokumentace  pro stavební povolení. 

V bakalářské práci, která je zpracována přiměřeně v rozsahu projektové dokumentace 

pro provádění stavby, nejsou z důvodu rozsáhlosti projektu a v souladu se zadáním bakalářské 

práce obsaženy všechny požadované přílohy, tak jak jsou vyžadovány vyhláškou č.499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb. 

Hlavní náplní bakalářské práce je část textová, výkresová dokumentace a zadáním 

požadované přílohy. 
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2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVBY 

2.1. HISTORIE OBCE LHOTKA U LITULTOVIC 

Obec Lhotka u Litultovic se nachází v moravskoslezském kraji, poblíž města Opavy. 

V současné době patří do správního obvodu Opava. 

 Podle prvních záznamů z olomouckého biskupství byla Lhotka (dříve Lhota) 

osídlena již před rokem 1389. Podle některých údajů je název zmiňován ve spisech již od 

roku 1381. První písemné zmínky z tohoto území přicházejí však o mnoho let dříve. Již v roce 

1325 je zde zmínka o Horách a malém hradu či tvrzi o osadách Hora a Lhotka. Tyto osady 

vznikly přidělením pozemků z panství Litultovic, Deštné a hlavně Životic. Přejmenováním 

obce Lhota na Lhotku provedl pravděpodobně Záviš z Vikštejna. Obec stejně jako dnes, 

patřila tehdy pod okres Opava a ve Slezsku byla nazývána tzv. moravskoslezskou enklávou. 

 Za druhé světové války byla obec, stejně jako její okolí a všechny okolní obce 

okupována německou armádou a k jejímu osvobození došlo až v květnu roku 1945. V roce 

1960 byl v obci vytvořen památník symbolizující 50. výročí vzniku Československé 

republiky.  

V roce 1979 byla Lhotka u Litultovic sloučena se sousední obcí Litultovice a v roce 

1990 se stala opět samostatnou obcí. 

Obr.1 - mapa s vyznačením řešené lokality Lázně Lhotka u Litultovic 
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2.2. CHARAKTERISTIKA OKOLÍ STAVBY 

Pozemek pro umístnění lázeňského komplexu byl zvolen na okraji obce Lhotka u  

Litultovic, kde poblíž vyvěrá vydatný minerální pramen Jordán. Okolí navrženého 

pozemku je zřídka osídlenou kopcovitou oblastí a je tak ideálním místem pro léčbu, rekreaci a 

odpočinek. 

Z hlediska přístupu a dopravní obslužnosti jsou pro navržené lázně stávající 

komunikace nedostačující. Bude proto vytvořena nová komunikace, propojující silnici ve 

směru do Mladecka a silnici ve směru do Pilného Mlýna v návaznosti na navrženou koňku, 

která vytvoří atraktivní propojení lázní s železniční tratí. 

Obr.2 vyznačení dopravního úseku v návaznosti na navrženou koňku 

2.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Jedná se o lázeňský komplex tvořený z devíti samostatných objektů o třech až čtyřech 

podlažích. Jednotlivé objekty lázeňských domů a hotelů jsou spolu s centrálním objektem 

hlavního vstupu s restaurací propojeny přízemní kolonádou procházející celým lázeňským 

komplexem. Podél kolonády jsou z obou stran v přízemních částech umístěny lázeňské 
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procedury, služby, welness, bazény (venkovní a vnitřní), obchody, restaurace, atd. Celý areál 

využívá asi z poloviny svažitého terénu. 

Řešený objekt lázeňského a relaxačního centra se nachází v samém centru lázeňského 

komplexu a je v přímé návaznosti na vstupní halu. Hlavní orientace tohoto objektu je na 

vysoce příznivou jižní stranu. Objekt je navržen jako dvoupatrový, částečně zapuštěný ve 

stávajícím terénu. Je rozdělen na část zázemí k bazénové hale a relaxačního centra a na 

provozní část bazénové haly. Součástí této práce je řešení první části – zázemí bazénové haly 

a relaxačního centra. 

V podzemní části jsou navrženy místnosti určené pro relaxační a odpočinkovou část, 

umístěno je zde rovněž zázemí pro provoz technologie bazénu.  

V přízemním podlaží jsou navrženy místnosti zabezpečující sociální zázemí pro 

návštěvníky objektu, vstupní hala s pokladnou a rychlým občerstvením a prostory pro 

zaměstnance.  
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3. TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

a) Identifikační údaje 

Název stavby:   Lázeňské a relaxační centrum, Lhotka u Litultovic 

Druh stavby:   Novostavba 

Místo stavby:   lokalita „Měšnice“ Lhotka u Litultovic 

Stavební úřad:   Opava 

Katastrální území:  Lhotka u Litultovic, parcelní čísla :679/6, 680, 681, 685, 692 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby 

Investor:   VŠB –TU Ostrava Fakulta stavební, 

Katedra architektury 

Ludvíka Podéště 187/17 

708 33 Ostrava - Poruba 

Projektant:   Jana Cigošová 

   Jalubí 80, 687 05 

Vedoucí práce:  Ing.arch. Tomáš Bindr 

Konzultant PS:  Ing. Marie Wolfová 

Konzultant arch. detailu: Ing. arch. Tomáš Bindr 
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b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Staveniště se nachází na okraji nezastavěné části obce Lhotka u Litultovic. Zástavba 

okolní obce je tvořena převážně jednopodlažními a dvoupodlažními rodinnými domy a je od 

lázeňského komplexu a navrhovaného objektu vzdálená cca 400m. 

Jednotlivé pozemky staveniště jsou dnes zemědělsky nevyužívané, porostlé travnatou 

plochou bez keřů a stromů. 

Všechny parcely určené k výstavbě celého areálu a navrhované nové komunikace jsou 

v současné době ošetřeny smluvním vztahem uzavřeným ve smlouvě o smlouvě budoucí mezi 

investorem a všemi vlastníky pozemků 

Území staveniště není záplavové, poddolované ani seismicky aktivní území. 

Podrobnější informace o území však budou určeny až na základě provedených průzkumů. 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Průzkumné práce v řešeném území doposud nebyly prováděny. Byla provedena pouze 

vizuální prohlídka staveniště, z níž byla pořízena fotodokumentace pozemku. Základní 

informace o území byly získány z platného územního plánu.  

Před zahájením další přípravné fáze této investice, musí být provedeny následující 

práce a průzkumy: 

- geodetické zaměření území v měřítku 1:500  

(polohopis, výškopis, inženýrské sítě) 

- inženýrsko-hydrogeologický průzkum 

- radonový průzkum 

V rámci výstavby celého areálu je zajištěno vybudování nových inženýrských sítí a 

přípojek k jednotlivým objektům. 

Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno pomocí vybudování nové dopravní 

spojnice mezi obcemi Mladecko a Pilný Mlýn. Nově vzniklá komunikace bude v obou obcích 

propojena s komunikacemi II. Třídy. 
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d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Území určené pro výstavbu lázeňského a relaxačního centra je dle platného územního 

plánu města Opavy součástí plochy určené pro občanskou výstavbu. Veškeré požadavky 

vyplývající z  územního plánu na dotčené území jsou v návrhu plně respektovány. 

Po projednání zpracované dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi budou 

jejich případné požadavky do dokumentace zpracovány. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována na základě zákona č. 183/2006Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu a vyhlášky č.499/2006Sb., o dokumentaci staveb. 

Projektová dokumentace splňuje technické požadavky na stavbu dle vyhlášky č. 

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

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Podmínky stanovené územním plánem jsou dodrženy. Další legislativní projednávání 

nebylo doposud zahájeno. 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

dotčeném území 

Vlastní výstavbě lázeňského a relaxačního centra musí předcházet vybudování 

příslušné dopravní a inženýrské infrastruktury. 

Projektová příprava těchto podmíněných investic je zajištěná v rámci samostatné 

investice. 

Jedná se zejména o vybudování dopravní infrastruktury (příjezdové komunikace), 

dostatečné kapacitního zajištění elektrickou energií, plynem, vodou odpovídajícím odvedením 

odpadních vod. 
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h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Termín zahájení výstavby není dosud stanoven. Předpokládaná lhůta výstavby objektu 

lázeňského a relaxačního centra je 20 měsíců. Vlastní harmonogram výstavby objektu bude 

navazovat na celkový harmonogram postupu výstavby lázeňského areálu. 

Postup výstavby: výkopové  a zemní práce, základy stavby, hydroizolace spodní 

stavby , ŽB skelet objektu, vodorovné a svislé nosné konstrukce v 1.PP a 1.NP, kompletace 

stěn v jednotlivých podlažích, konstrukce stropu nad 1.NP, konstrukce střechy, prosklená 

fasáda, EL, ZTI, podlahy, malby, obklady, kompletace EL a ZTI, venkovní terénní úpravy 

okolního objektu.  

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v 

m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

Investiční náklady na výstavbu nejsou v současné době stanoveny  

Zastavěná plocha objektu    SO-01    1052m2

 Zastavěná plocha řešenou částí objektu SO-01A     424 m2 

Celkový obestavěný prostor objektu  SO-01    7364 m3 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ, A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází v klidné části na okraji obce Lhotka u Litultovic s dostačující 

kapacitní rozlohou. Objekt prochází přes parcely č. 679/6, 680, 681, 685, 692. Všechny 

pozemky potřebné pro stavbu a zařízení staveniště jsou v současné době ošetřeny smluvním 

vztahem o smlouvě budoucí mezi investorem a všemi vlastníky.  

Pozemek je svažitý a celá plocha staveniště je zatravněná neoplocená zemědělská 

půda. Umístění pozemku v návaznosti na místní komunikaci a inženýrské sítě je jako 

staveniště vhodné. Přístup na staveniště, bude řešen místní komunikací, která je ve vlastnictví 

obce Lhotka u Litultovic. 

Před započetím výstavby celého lázeňského areálu, bude v první fázi provedena nová 

místní komunikace spojující západní část komunikace směr Mladecko a východní část 

komunikace směr Pilný Mlýn. V návaznosti na příjezdovou komunikaci bude vybudováno 

potřebné množství parkovacích stání, které budou ve fázi výstavby i s okolní plochou sloužit 

pro potřeby výstavby pro skladování materiálu na stavbu, zařízení staveniště včetně zázemí 

pro dělníky, atd. 

Jednotlivé průzkumné práce doposud nebyly provedeny. Před zahájením další 

přípravné fáze, musí být všechny potřebné průzkumy řádně provedeny. 

V řešeném území se nenachází žádná chráněná území, kulturní památky ani 

památkové zóny. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

Výstavba celého areálu bude probíhat podél nově navržené komunikace kopírující 

pomyslnou vrstevnici. Objekty celého areálu vytváří hřebínkovou strukturu ve tvaru písmene 

„S“. Struktura je v souladu z okolní liniovou zástavbou tvořenou v dřívějších dobách podél 

cest. Jednotlivé lázeňské objekty hotelů a vstupního objektu s restaurací jsou situovány 

s dostatečným odstupem, který jim zajišťuje dostatečné hygienické vlastnosti z hlediska 
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stínění, ale taky patřičné soukromí. Z hlediska urbanistického řešený objekt respektuje ráz 

umístění zástavby do okolního prostředí.  

Objekt „Lázeňské a relaxační centrum“ je navržen jako dvoupodlažní, částečně 

podsklepený, čímž nenarušuje zástavbu okolních lázeňských objektů. Má tvar lichoběžníku, 

kde rozvíjející se nejdelší strana bazénové haly kopíruje svažitý terén a vstupní hrana objektu 

navazuje na vnitřní kolonádu celého lázeňského komplexu. Stavba je orientovaná na jižní 

stranu. Je z jedné poloviny podsklepená. 

Dominantu vnitřního prostoru tvoří jednoramenné betonové schodiště opatřené 

ocelovým nerezovým zábradlím vyplněné skleněnými tabulemi. Schodiště propojuje 

bazénovou halu s relaxačními místnosti v podzemní části a se sociálním zázemím v části 

nadzemní. 

Mezi výrazné venkovní prvky objektu patří především venkovní celoprosklená 

předsazená fasáda, která z obou stran prosklením kopíruje svah terénu bazénové haly. 

Prosklenou fasádu obepínají dřevěné slunolamy použité v horní polovině fasádních oken 

z důvodu částečné ochrany před slunečním zářením. Dřevěné slunolamy jsou ukotvené 

k ocelové pásnici, která je upevněna pomocí ocelového rámu do ocelového rámu 

kompletizované konstrukce fasády „SCHUCO“. 

Zastřešení objektu je skladebně navrženo jako extenzivní zelená střecha, v níž jsou 

umístěny celoprosklené světlíky ve tvaru krychle. Prosklené krychle ční nad bazénovou a 

vstupní halou objektu a zajišťují tak pronikání denního světla do objektu a zvyšují tak 

atraktivnost vnitřní plochy. Stavba působí vůči pozemku nenápadně ale přitom ojediněle. 

Splývá s terénem, jaký vytvořila sama příroda.   

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch 

Návrh architektonicko-stavebního řešení stavby vyplývá z požárních a hygienických 

požadavků pro řešenou stavbu (lázeňské a relaxační centrum). Technické řešení rozvodů, 

vytápění, atd. bude navrženo vzhledem k požadované stavbě, co možná nejekonomičtěji 

v rámci samostatného projektu tvořeného příslušnými specialisty. 
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1. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZEMNÍ PRÁCE 

Příprava území bude provedena v předstihu pro celý areál lázní, stejně tak bude 

provedeno odstranění ojedinělé náletové zeleně. Uložení ornice bude provedeno v místě 

určeném projektem organizace výstavby. 

Pozemek bude před zahájením zemních prací vytýčen pomocí laviček s označením 

výškových bodů.  

Po celé ploše bude proveden výkop pro základy. Hrubé výkopové práce budou 

hloubeny strojně. Základová spára bude začištěna před betonováním základů ručně. 

Dokumentace výkopů  není předmětem této bakalářské práce, řešena bude  pro objekt jako 

celek v další fázi projektové přípravy.  Zemina z výkopových prací bude uskladněna na 

staveništi pro pozdější zemní práce a terénní úpravy. 

2. ZÁKLADY 

Hladina podzemní vody se nalézá v hloubce asi 6 m pod úrovní terénu. Vzhledem 

k profilu pozemku se její zvýšení nepředpokládá. Podrobnější informace budou známy v další 

fázi projektování po zpracování nezbytného hydrogeologického průzkumu 

Základová konstrukce určená pro nosnou železobetonovou konstrukci skeletu je 

tvořena železobetonovými patkami rozměrů 1500 x 1500mm a 1800 x 1800 mm. V navazující 

bazénové hale bude hrana základové patky 3000 mm. Pod nosnými zdmi jsou navrženy 

roznášecí základové prahy a základové pasy. Betonové podkladní deska o tl.150 mm je 

navržena na zhutněném štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm. Materiál pro základy bude 

použit beton třídy C25/30 a výztuž R 10 505 (množství, profily a rozmístění upřesní statik). 

3. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Svislý nosný systém je tvořen železobetonovým skeletem, jehož součástí jsou 

železobetonové sloupy 400 x 400mm .Materiál tyčových prvků skeletové konstrukce je tvořen 

betonem třídy C25/30 a výztuží R10 505 (množství, profily a rozmístění upřesní statik). 

Nosný skeletový systém je doplněn vnitřním nosným stěnovým systémem z cihelných 

bloků Porotherm 24 P+D, 45 P+D zděných na maltu Porotherm PROFI. Vnitřní nenosný 

systém (dělící příčky) je řešen v systému Porotherm 11,5 P+D zděném na maltu Porotherm 

PROFI, a je potřeba brát patřičný důraz na kotvení do nosných stěn a prvků. Systém 
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Porotherm je doporučeno použít v souladu s montážním technologickými listy výrobce a 

uplatnit tak široký sortiment každé výrobní řady -  cihelné bloky poloviční, rohové koncové. 

U navržených dělících stěn navazujících na prosklenou fasádu obvodového pláště je 

navržen stěnový systém stěny KNAUF Piano F z důvodu uchycení k fasádnímu systému. 

4. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Vodorovná nosná konstrukce je tvořena železobetonovými průvlaky o rozměrech 

400x400mm. Po konzultaci se statikem budou navrženy průvlaky v podélném směru v osách 

A, B, C, D, v příčném směru v osách 1, 3, 5. 

Stropní konstrukce je navržena jako spřažená železobetonová deska o celkové tloušťce 

260mm z předvyrobených  železobetonových prefa desek filigrán o tloušťce 60 mm 

s dodatečným dovyztužením a dobetonováním na uvedenou celkovou tloušťku. Jako materiál 

je použit beton třídy C 25/30a výztuž R10 505 (množství, profily a rozmístění upřesní statik).  

Nad dveřními otvory jsou použity systémové překlady Porotherm (viz. výkresová 

dokumentace) 

5. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Střecha nad řešeným objektem je navržená jako plochá jednoplášťová zelená střecha 

s extenzivní zelení. Nosná konstrukce střechy je řešena jako spřažená železobetonová deska 

nad 1.NP.Odvodnění střechy je zajištěno pomocí vnitřních střešních svodů vedoucích 

objektem a zaústěných do příslušné dešťové kanalizační stoky. Je použito systémové řešení  

TOPWET DN 100 a krycí pozinkovaná mřížka pro zelené střechy. Všechny svody na střeše 

jsou tepelně izolovány a minimální spád střešních rovin je 2%. 

Specifikace vrstev střešní konstrukce je uvedena ve výkresové dokumentaci. 

6. SCHODIŠTĚ 

Vnitřní jednoramenné schodiště je navrženo jako železobetonová deska 

s nadbetonovanými stupni, která je ukotvená do vnitřní nosné zdi a v místě hlavní podesty 

podepřená železobetonovým sloupem 240x240mm. 

Návrh vyztužení schodiště bude upřesněn na základě statického posudku. 
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Schodišťové rameno má šířku 1700 mm, velikost schodišťového stupně je 

175x280mm při konstrukční výšce podlaží 3500mm. Materiál na schodiště bude použit beton 

třídy C25/30 a výztuž R 10 505 (množství, profily a rozmístění upřesní statik). 

7. VÝPLNĚ OTVORŮ 

Obvodový plášť je z kompletizovaného fasádního systému SCHUCO SF 85HI, který 

je tvořený z ocelových sloupků a vodorovných příček. 

Vnitřní okenní otvory jsou tvořeny prosklenými stěnami MILT s hliníkovým rámem a 

izolačním dvojsklem. 

Vnitřní dveře jsou dřevěné plné hladké z vrstevnatého lepeného jehličnatého dřeva 

s výplní dřevotřísky. Jsou opatřeny ocelovou zárubní. V celém objektu jsou navrženy dveře 

bez prahové kvůli bezbariérovosti.  Tvary, prosklení a požadavky na jednotlivé vnitřní dveře 

jsou stanoveny v samostatné příloze. 

Vstupní a únikové dveře v daném objektu jsou součástí prosklené stěny MILT. Jsou 

opatřeny z důvodu požárního hlediska panikovým kováním a koordinačním zavíráním. 

Podrobnější popisy jednotlivých prvků jsou rozpracovány ve výpisech prvků. 

8. ÚPRAVA POVRCHŮ 

Vnějších: 

Vnější stěny celého objektu jsou opatřeny kompletizovaným fasádním systémem 

SHUCO SF 85HI.  

Vnitřních: 

Vnitřní stěny budou v místnostech s hygienicky náročným procesem ve styku s vodou 

opatřeny keramickým obkladem dle potřebných provozů . Specifikace – typ a výška obložení 

(viz. výkresová dokumentace). Ostatní stěny v suchém provozu budou omítnuty 

vápenocementovou omítkou a opatřeny příslušnou malbou. 

9. PODLAHY 

Všechny podlahy jsou navrženy s ohledem na využití jednotlivých místností a účel 

objektu. Nášlapné vrstvy jsou převážně použity z keramické dlažby s podlahovým vytápěním 
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jak do suchého tak do mokrého provozu opatřené protiskluznou vrstvou, kterou vyžaduje 

příslušná norma. V místnosti pro technologie bazénu je použita dlažba teraco. 

Specifikace podlah je uvedena v samostatné příloze 

10. IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

Stavba je proti zemní vlhkosti opatřena vodorovnou a svislou izolací DEGLASS G 

200 S40. V případě zjištění radonu půdním vzduchu  musí být hydroizolace přehodnocena a 

následně nahrazena v závislosti na výši radonového rizika. 

Odvodnění stavební jámy navrženého objektu bude provedeno drenážními trubkami 

uloženými v patřičné vrstvě štěrkopískového obsypu a bude odvedeno do dešťové kanalizace. 

Podrobný návrh systému odvodnění objektu bude upřesněn až na základě provedeného hydro-

geologického průzkumu v další projektové fázi. 

11. OSTATNÍ IZOLACE PROTI VLHKOSTI 

K zabránění průniku vodních par tvořených vlhkým prostředím bazénové haly do 

izolačních částí střešní konstrukce a znemožnění tak správné funkce této konstrukce je 

potřebné použít parozábranu s vysokým obsahem hliníku. 

Ve skladbě střechy je použita hydroizolace FATRAFOL P 923, umístění parozábrany 

je řešen na výkrese střešní konstrukce. 

12. TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE 

Podsklepená část objektu je po obvodu nosné stěny zateplena pevnostním 

nenasákavým zateplovacím systémem STYRODUR o tloušťce 100mm, který nejenom 

dotváří tepelnou charakteristiku nosné konstrukce, ale zároveň slouží jako ochranná vrstva 

před poškozením navržené hydroizolace 

V konstrukci podlahy uložené na terénu jsou navrženy tepelná izolace z pěnového 

polystyrenu EPS PERIMETR o celkové tloušťce130 a 120mm. Součástí střešní konstrukce je 

taktéž navržena vrstva tepelné izolace z pěnového polystyrenu XPS 30 SF, která zároveň tvoří 

spádovou vrstvu. Tloušťka tepelné izolace v nejnižším místě konstrukce (u vpusti) je  200mm. 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

15 

13. PRÁCE PSV 

Truhlářské práce: jedná se o osazení všech dveří v objektu a montáž dřevěných 

konstrukcí včetně šatních skříní. Výpis truhlářských výrobků tvoří samostatnou přílohu 

dokumentace. 

Zámečnické práce: jedná se o ukotvení zábradlí na hlavním schodišti a dílčích madel 

v jednotlivých odpočinkových místnostech. Výpisy zámečnických prvků tvoří samostatnou 

přílohu dokumentace. 

Klempířské práce: jedná se zejména o oplechování atiky, střešní svody, vpusti. 

Materiálem klempířských výrobků je titan-zinek. Výpisy zámečnických prvků tvoří 

samostatnou přílohu dokumentace. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístupy : 

Napojení stavby bude řešeno nově navrženou komunikací, která povede podél celého 

lázeňského areálu. Podél komunikace budou provedeny komunikace pro pěší z nichž povedou 

přístupy k jednotlivým vstupům do objektů. 

Součástí komplexního řešení lázeňského areálu jsou nově navržené parkovací plochy 

s dostatečným počtem parkovacích míst odpovídajících dle normy ČSN 73 61 10 o 

vyhlášeném počtu odstavných ploch a parkovacích stání. 

Jako doplňková přeprava do areálu lázní z Mladecka a Pilného Mlýnu bude sloužit 

pomocí navržená koňka.  

Vodovodní přípojka:  

Bude napojena na areálový rozvod vody vybudovaný v rámci výstavby inženýrských 

sítí pro celý areál. Profil přípojky DN 100.  

Kanalizační přípojka:  

Bude napojena na nově vybudovanou kanalizační stoku v celém areálu s vlastní ČOV, 

do které budou svedeny všechny splaškové vody. Předpokládaný profil je DN 300. 
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Plynovodní přípojka: 

Do objektu bude přivedena přípojka PE DN 80. Vlastní připojení bude řešeno 

samostatným projektem, který není předmětem této práce. 

Elektrická energie: 

Objekt bude napojen na areálový rozvod el. Energie. Vlastní připojení bude řešeno 

samostatným projektem, který není předmětem této práce. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Řešení inženýrských objektů technické a dopravní infrastruktury není předmětem této 

práce, bude řešeno v rámci samostatné dokumentace. 

Navržená stavba se nenachází v oblasti poddolovaného území 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Odpady: 

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy 

provozovatel. 

Odpady budou zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, 

spalovnách), případně budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování 

(Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.). Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů. Odpady 

budou shromažďovány dle druhů v nádobách tomu určených. Odpadový materiál, který má 

nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N( bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu 

určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve smyslu vyhlášky MŽP 

č. 381/2001 Sb. ze dne 17.října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady. 

Domovní odpad z provozu bude ukládán do kontejnerů umístněných na stanovišti a 

bude pravidelně odvážen na skládky, určené referátem ŽP Městského úřadu v Opavě, v rámci 

odpadového hospodářství celého areálu. 

Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do sběrných surovin. Likvidaci a 

manipulaci odpadů zajistí provozovatel u odborných firem smluvně před uvedením stavby do 
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provozu.  Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících 

předpisech. 

Odpadové hospodářství je možno rozdělit do dvou částí: 

a) Odpady vznikající při výstavbě lázeňského objektu  - za správnou manipulaci odpadů 

je odpovědný hlavní dodavatel. 

b) Odpady, které vznikají periodicky provozem lázeňského objektu –za správnou 

likvidaci v rámci provozu odpovídá investor. 

 

Hluk v období výstavby: 

Při výstavbě objektů se počítá s využitím těžkých stavební strojů jako buldozeru, 

autojeřábů, nakladače a těžkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu. Pohyb 

mechanismů bude převážně po staveništi, nákladní automobily budou jezdit částečně po 

staveništi a zbytek po vozovkách s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude 

měnit nasazení strojů a tím i eliminovaná hlučnost. Po dokončení hrubé stavby se emise hluku 

sníží, neboť se bude pracovat převážně uvnitř objektu. Limity hluku stanovené normou musí 

být v průběhu stavby dodrženy. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Všechny místnosti lázeňského a relaxačního centra jsou přístupné z veřejně 

přístupných ploch a komunikací pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Přístupy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 369/2009 Sb. o obecně technických 

požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Na pozemku byla provedena prohlídka staveniště. Pro práci byly použity informace 

zejména z platného územního plánu. V další fázi projektové přípravy musí být provedeny 

následující průzkumy: 

- geodetické zaměření území v měřítku 1:500 
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(polohopis, výškopis, inženýrské sítě) 

- inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 

- radonový průzkum 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

Geodetickým podkladem pro vytyčení stavby bude katastrální mapa M1:500. Poloha 

jednotlivých vytyčovacích bodů pak bude stanovena pomocí navigace GPS. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

Lázeňský areál se dělí na několik samostatných objektů, které navzájem spojuje 

podzemní kolonáda. 

Řešený objekt tvoří jeden provozní celek, který je rozdělený na části sociální, 

společenské, soukromé, provozní a komunikační. 

Objektové členění: 

Stavební objekt:  SO-01  Lázeňské a relaxační centrum 

SO-01A Zázemí bazénové haly 

   (řešeno bakalářskou prací) 

Inženýrské objekty:  IO-10  Vodovodní přípojka 

    IO-11  Kanalizační přípojka 

    IO-12  Plynovodní přípojka 

    IO-13  Přípojka elektro  

    IO-14  Komunikace pro pěší 

    IO-15  Terénní a sadové úpravy 

 

Pozn.: inženýrské objekty nejsou předmětem řešení bakalářské práce 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Během výstavby je nutné dodržovat noční klid, zabránit zvýšené prašnosti a zamezit 

znečištění ovzduší při provádění stavebních prací. V okolí staveniště bude proveden zvýšený 

provoz z důvodu stavebních prací a pohybu těžké techniky. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při provádění stavebních prací musí být dodržena vyhláška č. 309/2006Sb. o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Stavební práce budou provádět pověřené osoby pod dohledem, aby byly dodrženy 

předepsané předpisy související s BOZP a platné normy. 

Pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami. Po celou dobu 

výstavby daného objektu bude staveniště oploceno. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Při návrhu konstrukcí budou provedeny v další fázi projektování statické výpočty, 

které nejsou součástí bakalářské práce. Následné posouzení konstrukce musí vykazovat 

dostatečnou mechanickou odolnost a stabilitu a splňovat protipožární opatření navržených 

jednotlivých materiálů. 

Řešeno bude : 

a) zřízení stavby nebo její části 

Není předmětem bakalářské práce 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Není předmětem bakalářské práce 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

Není předmětem bakalářské práce 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Není předmětem bakalářské práce 
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3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Požární ochrana není součástí bakalářské práce. Bezpečnosti stavby z hlediska požární 

ochrany bude posouzena specialistou a následně řešena v samostatné dokumentaci. 

V rámci dokumentace požární bezpečnosti bude řešeno: 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

V další fázi projektování bude ověřeno statickými posudky. Není předmětem 

bakalářské práce 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

V další fázi projektování bude ověřeno statickými posudky. Není předmětem 

bakalářské práce 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 

Navržené okolní objekty jsou od sebe v takové vzdálenosti, aby nedocházelo 

k šíření požáru. 

d) umožněné evakuace osob a zvířat 

Komunikační prostory splňují dostatečné vzdálenosti pro rychlou evakuaci 

osob.   V objektu jsou použity tři únikové vchody. Dva vchody jsou umístěny do 

vnitřní kolonády a třetí únikový vchod je součástí prosklené fasády bazénové haly.  

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

V další fázi projektování bude ověřeno statickými posudky. Není předmětem 

bakalářské práce 

4. HYGIENA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba je navržena tak že nebude mít významný vliv na krajinný ráz, v území 

dotčeném stavbou a jejím bezprostředním okolí se nevyskytují zvláště chráněná území, 

významné krajinné prvky, památné stromy, ani územní systém ekologické stability. Stavba 

nebude mít v době výstavby ani v době užívání zásadní vliv na žádnou složku životního 

prostředí.  

V souvislosti s výstavbou budou používány stavební materiály s atesty dokládajícími 

jejich nezávadnost pro zdraví osob a bez negativního vlivu na životní prostředí. 

Odpadové hospodářství – je řešeno v kapitole 1f 
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5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Uživatel objektu je povinen dodržovat veškerá bezpečnostní opatření. Při manipulaci s 

technickým vybavením musí obsluha dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce a nesmí 

zařízení užívat jiným způsobem, než k jakému je určeno.  

Veškerá technologická zařízení smí obsluhovat oprávněné osoby, které budou 

vybaveny příslušnými ochrannými oděvy a pomůckami. 

Provádění stavebních prací musí respektovat vyhlášku 324/90 Sb. ČÚBP o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a interní předpisy dodavatele, 

investora a uživatele stávajících provozních zařízení. 

Pro vybraná technická zařízení a vybavení bude zpracován provozovatelem provozní 

řád. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Práce na staveništi, při kterých bude hladina hluku přesahovat 50dB nebudou 

prováděny v čase klidu (tj. 22:00 – 06:00), nebo budou provedena protihluková opatření. 

Vzniklé hlukové poměry a vibrace nesmí být v rozporu s limity hygienických předpisů 

pro pracovní prostředí.  

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti 

Veškeré stavební konstrukce (prosklený fasádní systém, konstrukce podlah při styku 

se zeminou, střešní konstrukce) jsou navrženy v souladu s normou ČSN 73 0540 Tepelná 

ochrana budov. 

Výpočtová část, kde je specifikován součinitel prostupu tepla pro střešní konstrukci a 

podlahu na terénu, je uvedena v samostatné příloze. 

b) stanovení celkové energetické  

není předmětem této bakalářské práce 
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8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Stavba lázeňského komplexu je navržena v souladu s platnou vyhláškou 398/2009 Sb.  

O obecně technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností.  

Veškeré prostory a provozy využitelné pro návštěvníky se s níženou schopností 

pohybu a orientace tohoto komplexu jsou řešeny jako bezbariérové.  

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Místo určené pro výstavbu lázeňského komplexu včetně řešeného objektu nepatří do 

oblasti ohrožené poddolovaným územím, povodňového či seizmicky aktivního území. 

Průzkumy zejména hydrogeologické a hodnocení základových půd stavební plochy 

z hlediska rizika vnikání radonu do budov, budou provedeny součástí další přípravné 

projektové fáze, kdy při nepříznivých podmínkách bude upravena hydroizolace objektu na 

stranu bezpečnou.  

V blízkosti lázeňského komplexu je nutné respektovat ochranné pásmo léčivého 

pramene. 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

V lázeňském komplexu ani v samotném řešeném objektu lázeňského a relaxačního 

centra nebudou instalovány ani používány předměty, zařízení ani technologie, které by mohly 

být zdrojem elektromagnetických nebo radioaktivních záření. 

Řešený objekt a jeho technologický provoz se nachází mimo bytovou zástavbu 

v takové vzdálenosti, že nemůže být zdrojem přímých negativních dopadů nebo zátěži na 

obyvatele. 

Z hlukového posouzení vyplývá, že uvedením budovy do provozu nedojde v jeho 

okolí k žádnému nadměrnému zvýšení hladiny hluku, které by bylo lidskými smysly výrazně 

znatelné nebo mělo za následek jakékoliv zhoršení situace v dané lokalitě. Velmi nízké 

zvýšení imisní a hlukové zátěže se projeví pouze v blízkém okolí budov a to u příjezdových 

komunikací. 
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11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

- Odpadní vody jsou řešeny pomocí nově vybudované kanalizační stoky, které je zaústěna 

do vlastní ČOV (viz výkres celková situace areálu stavby, není předmětem bakalářské 

práce). 

- Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou odváděny přes lapače střešních 

naplavenin do zasakovacích nádrží umístněných na pozemku investora. 

b) zásobování vodou 

- Zásobování vodou lázeňského komplexu je řešeno pomocí nově vybudovaného 

vodovodního řádu, kde řešený objekt bude pomocí samostatné vodovodní přípojky na 

tento vodovodní řád dle příslušných podmínek napojen. 

c) zásobování energiemi 

- Napojení budovy na rozvod NN bude řešeno pomoci nově vybudované kioskové 

trafostanice, kdy každý objekt bude mít řešenou vlastní rozvodnou skříň.  

- V další fázi projektové dokumentace bude příslušným specialistou navržena podrobná 

dokumentace rozvodu NN v objektu. 

d) řešení dopravy 

- Lázeňský komplex bude přístupný z nově navržené komunikace, kde napojení řešeného 

objektu bude provedeno pomocí samostatného sjezdu na tuto nově navrženou komunikaci. 

- Doprava v klidu (parkovací stání), je navržena v dostatečném kapacitním množství po 

pravé straně při příjezdu do lázeňského areálu. 

- Komunikace pro pěší je řešena je řešena komplexně v celém areálu a tvoří tak spojnice 

mezi jednotlivými objekty. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

- Ornice sejmutá při provádění zemních prací, bude uskladněna na pozemku investora a 

následně použita při konečné modelaci terénu. 

- V těsné blízkosti zelené střechy nad řešeným objektem, navazujícím na okolní terén, 

budou realizovány venkovní relaxační bazény a vzrostlou zelení vymezující prostor pro 

odpočinek a relaxaci. 
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f) elektronické komunikace 

- Bude součástí projektu dodavatele příslušných technologii  

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB (POKUD 

SE VE STAVBĚ VYSKYTUJÍ) 

Řešený objekt není výrobní povahy, výrobní technologické zařízení neobsahuje.  

V objektu budou umístěny nevýrobní technologické zařízení , které budou souviset zejména 

s vodním hospodářstvím bazénového provozu a wellnes zařízení. 

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 

není předmětem bakalářské práce 

 

b) popis technologie výstavby 

není předmětem bakalářské práce 

 

c) údaje o počtu pracovníků 

není předmětem bakalářské práce 

 

d) údaje o spotřebě energii 

není předmětem bakalářské práce 

 

e) bilance surovin, materiálů a odpadů 

není předmětem bakalářské práce 

 

f) vodní hospodářství 

není předmětem bakalářské práce 

 

g) řešení technologické dopravy 

není předmětem bakalářské práce 

 

h) ochrana životního prostředí a pracovního prostředí 

není předmětem bakalářské práce 
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C. SITUACE STAVBY 

Situace je zařazena do výkresové dokumentace jako výkres C 01. 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

Součástí bakalářské práce nebyly prováděny žádné průzkumy ani nebyly žádány 

vyjádření od správců sítí či jiných dotčených orgánů 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, 

Staveniště a jeho vymezení je součástí projektu POV, který však není součástí řešení 

bakalářské práce. Na staveništi se budou pohybovat pouze pracovníci zhotovitele, stavebníci, 

jejich odborní zástupci a zástupci stavebního úřadu vykonávající soustavný dozor. Stavební 

materiál bude skladován na projektem určeném místě a prostorách. 

b) významné sítě technické infrastruktury, 

V rámci řešeného objektu se nenachází žádné významné sítě technické infrastruktury. 

Veškeré sítě technické infrastruktury jsou nově navržené a budované současně s objektem. 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 

Staveništní přípojka elektrické energie se napojí z nově vybudované trafostanice 

umístněné poblíž řešeného objektu do elektroměrné skříně na okraji staveniště. Skříň musí být 

uzamykatelná. Odběr vody se zajistí z nově vybudované vodoměrné šachty na pozemku.  

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  

Pro zajištění bezpečnosti třetích osob bude pozemek oplocen a na viditelném místě se 

umístí informační tabule o staveništi. Po ukončení denních prací se staveniště zajistí, taktéž se 

zajistí přívody energií.   
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e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,  

Staveniště bude po celém svém obvodu zajištěno oplocením a uzamykatelnou bránou 

proti vniknutí nepovolaných osob. Veškeré skladování stavebního materiálu bude uvnitř 

oplocení na příslušných místech k tomu určených. Doprava na staveniště se neprojeví na 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v okolí. Případné znečistění komunikace 

blátem, apod. při výjezdu vozidel z prostoru stavby bude okamžitě odstraněno. Doprava 

stavebního materiálu se bude provádět výhradně v pracovní dny (6-22h). Stavební činností 

v prostoru staveniště nedojde k narušení ochrany veřejných zájmů.  

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 

Na pozemku sloužícím jako zařízení staveniště se se zřídí provizorní objekty (buňky) 

sloužící jako kanceláře, šatny, sociální zařízení, sklady sloužící na uskladnění materiálů či 

zařízení potřebných k výstavbě. Dále se zřídí místo pro uložení sypkých hmot (písek, štěrk). 

Míchací stroje se umístí do vzdálenosti cca 10 m od samotné stavby. Výtahy, vrátky, jeřáby 

budou přistaveny k objektu a zajištěny. Veškeré rozmístění těchto objektu bude provedeno 

promocí projektu POV. 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 

Na staveništi se nenachází stavby, které by vyžadovaly ohlášení. Viz projekt POV. 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

Při provádění stavebních prací je nutno dodržet ustanovení o požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi č. 591/2006 sb. v platném znění a Zákona 

č. 309/2006 Sb. Části třetí, která stanoví úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, 

popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. Při jednotlivých typech technických činností při 

realizaci je nutno dodržet ustanovení platných norem a předpisů vč. zásad BOZP a PO 

platných v investiční výstavbě. Jedná se hlavně o práci ve výškách, manipulaci se zdvihadly, 

vázání břemen, svařování a řezání plamenem, svařování el. proudem, montáž a provoz lešení, 

práce s točivými stroji, apod. 
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I) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 

Zásahy v důsledku předpokládané realizace akce nebudou mít za následek narušení 

ekologické stability krajiny, ani ohrožení biotopů. Poškození nebo vyhubení rostlinných nebo 

živočišných druhů realizací záměru se tedy nepředpokládá. Významný vliv stavby na 

ekosystémy lze vyloučit. Mírné potencionální vlivy lze eliminovat šetrnou realizací stavby a 

trvalým dodržováním technologické kázně.  

Půda 

V zájmové lokalitě nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže. Realizací záměru 

se nenaruší žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění podloží 

nedojde. 

Ovzduší 

V souvislosti s realizací této výstavby nedojde ke vzniku žádného stacionárního zdroje 

znečisťování ovzduší ve smyslu zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 

některých dalších zákonů (zákona o ochraně ovzduší). 

Voda 

V průběhu stavebních prací a při následném užívání objektu bude postupováno v 

souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

Vliv realizace záměru na kvalitu podzemních a povrchových vod se nepředpokládá. V případě 

použití látek potencionálně nebezpečných vodám, budou přijata opatření k zamezení ohrožení 

podzemních a povrchových vod. V úvahu přicházejí nátěrové hmoty používané v nezbytně 

nutném rozsahu. Pracovníci realizující stavbu budou mít k dispozici tekoucí vodu, vyhovující 

požadavkům  vyhlášky č.376/2000 Sb., která stanoví požadavky na pitnou vodu – vodu 

balenou. 

V průběhu výstavby je potřeba brát patřičný zřetel na výstavbu v ochranném pásmu 

léčivého pramene. 

Hluk, vibrace, záření 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny 

nařízením vlády č.502/2000 Sb. (v platném znění), o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací (§12) práce proto budou realizovány pouze od 6:00 max do 22:00hod   
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Doprava 

V průběhu stavebních prací bude realizována při navážce stavebních materiálů 

„nákladní dopravou“ v řádu několika jednotek denně. Podstatný vliv externí dopravy na 

celkovou hlukovou imisní situaci se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové 

hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými 

vlivy zatěžovat dostatečně vzdálenou obytnou zástavbu. 

Vibrace 

Šíření a vznik nadlimitních vibrací v průběhu výstavby a při provozu objektu se 

nepředpokládá. 

Záření 

Zařízení provozovaná v řešených objektech a souvisejících provozech nejsou zdrojem 

elektromagnetického záření, o hygienicky významných intenzitách ve smyslu nařízení  vlády 

č.480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Činnosti provozované ve 

zmíněných objektech nejsou zdrojem radioaktivního záření, rovněž tak v nich není 

manipulováno s radioaktivními materiály. 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

Lhůty výstavby budou stanoveny (upřesněny) po výběru dodavatelské stavební firmy. 

Doporučujeme v průběhu stavby kontrolovat stavbu v těchto fázích: 

 

1. Předání staveniště prováděcí firmě 

2. Vytýčení stavby směrově a výškově dle PD 

3. Ukončení hrubých výkopových prací, posouzení základové spáry 

4. Provedení bednění, provedení základových konstrukcí 

5. Založení svislých konstrukcí 1.np , včetně nosného žb. skeletu 

6. Stropní konstrukce nad 1.np  - dovyztužení 

7. Založení svislých konstrukcí2.np , včetně nosného žb. skeletu 

8. Stropní konstrukce nad 2.np  - dovyztužení 

9. Provedení hydroizolační střešní folie 
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10.Provedení technologií stavby 

11. Provedení terénních úprav, předávací protokoly, zaměření a zakreslení případných         

změn v PD, provedení podkladů pro kolaudační řízení, apod. 

Předpokládaná doba výstavby:     20 měsíců 

 

F.  DOKUMENTACE STAVBY 

1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 

SO-01 LÁZEŇSKÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM 

SO-01A ZÁZEMÍ BAZÉNOVÉ HALY (ŘEŠENO BAKALÁŘSKOU PRACÍ) 

1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA SO-01A 

a) účel objektu 

Řešený objekt lázeňského a relaxačního centra je navržen jako součást lázeňské areálu 

a je „centrální budovou“ celého komplexu. Objekt je navržen jako dvoupodlažní a z hlediska 

funkčního je rozdělen na provozní část bazénové haly, zázemí k této hale a relaxační centrum. 

Předmětem řešení bakalářské práce bylo v rámci zadání zvoleno zázemí bazénové haly a 

relaxační centrum, které jsou dilatačně od bazénové haly odděleny. 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Zásady architektonického a urbanistického řešení návrhu stavby vycházely z celkové 

koncepce lázeňského komplexu Lhotka u Litultovic. Veškeré nezbytné funkce potřebné pro 

takto fungující komplex byly rozděleny mezi jednotlivé objekty a těm byly přiřazeny 

jednotlivé funkce. 

Řešený objekt je z hlediska funkčního navržen jako relaxační a odpočinkové centrum 

celého lázeňského komplexu. Tato dvoupodlažní budova je dispozičně rozdělena na podlaží 
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přízemní, kde je situován hlavní vstup do objektu spolu se vstupní halou, pokladnami, 

sociálním zázemím, šatnami a dalším nezbytným zázemím potřebným pro příslušný provoz.  

A dále podlaží podzemní kde se nacházejí místnosti věnované jednotlivým relaxačním 

procedurám a taky prostory nezbytné pro technologickou část zabezpečující plynulý a 

bezproblémový chod celého objektu. 

Přístup do objektu je řešen hlavním vstupem z venkovní kryté kolonády a je 

zabezpečen i pro osoby pro s omezenou schopností pohybu. Stejně tak i následný pohyb po 

budově je řešen jako bezbariérový jak po stránce vertikální, kdy je zabezpečen výtahem tak 

po stránce horizontální, kdy jsou brány v zřetel veškeré šířkové či jiné parametry potřebné pro 

pohyb těchto osob. 

Výtvarné pojetí navrženého objektu je pojato jako jednoduchý skleněný objekt 

lichoběžníkového tvaru částečně zapuštěný do stávající nivelety a bezprostředně tak i díky své 

vegetační střešní konstrukci navazuje na její okolí. To nejenom dotváří krajinný ráz okolí 

stavby, ale zejména doplňuje navržený objekt z hlediska dalších možností využití. 

c) kapacita, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

Bilance ploch SO-01A : 

Užitná plocha 1.PP  SO-01A   392,10  m
2 

Užitná plocha 1.NP  SO-01A   330,80  m
2
 

Celková užitná plocha  SO-01A   722,90 m
2
 

Zastavěná plocha  SO-01    1052,00 m
2 

Zastavěná plocha  SO-01A   424,00 m
2 

Obestavěný prostor  SO-01    7364,00 m
3 

 

Orientace na světové strany 

Objekt je navržen tak že se svou vysoce exponovanou prosklenou částí ubírá k jihu. 

Nároky na energii: 

Roční spotřeba energií bude uvedena v samostatné příloze, která není součástí 

bakalářské práce. 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

31 

Osvětlení a větrání 

Přímé osvětlení okny v obvodové stěně a střeše je v souladu s ČSN 73 0580 Denní 

osvětlení budov. 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost  

Zemní práce: 

Podle podmínek určených v územním rozhodnutí a stavebním povolení se před 

zahájením zemních prací objekt vytýčí pomocí laviček a zřetelně se označí výškové body, od 

kterých se budou určovat všechny příslušné výšky. Vytýčení stavby je nutné svěřit osobě 

s oprávněním ke geodetickým pracím. 

Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice, v tloušťce 30 cm, která bude uložena 

na příslušné skládce na pozemku investora a následně použita k finálnímu dotváření terénu. 

Samotné výkopové práce budou vykonávány strojní technikou a těsně před betonáží 

základových konstrukcí je nutné ruční začištění až na základovou spáru. 

Vytěžená zemina se uloží na předem určenou deponii, na staveništi se uloží pouze 

zemina určená na zpětné zásypy. 

Při odkrytí základové spáry se přizve statik a posoudí základové poměry podloží a 

navrhované základy. V případě, že se potvrdí nevhodné základové poměry, bude přehodnocen 

způsob založení stavby. 

Výkopové jámy musí být zapaženy a nejenom při práci ve výkopu musí se dodržovat 

předpisy bezpečnosti práce. 

Základové konstrukce. 

Základy jsou navrženy v souladu s normou o zakládání staveb a požadavky na 

kloubku zakládání v příslušném teplotním pásmu, ve kterém se stavba nachází ve vazbě na 

upravený terén. Základové pásy jsou navrženy z lehce zhutnitelného betonu třídy C25/30 a 

výztuž R 10 505 (množství, profily a rozmístění upřesní statik). 

Základová konstrukce určené pro nosnou železobetonovou konstrukci skeletu je 

tvořena železobetonovými patkami rozměrů 1500 x 1500mm a 1800 x 1800 mm. V navazující 
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bazénové hale bude hrana základové parky 3000 mm. Patky jsou osazeny zámečnickými 

výrobky pro uchycení navazujících sloupů. Základové patky jsou navrženy z lehce 

zhutnitelného betonu třídy C25/30 a výztuž R 10 505 (množství, profily a rozmístění upřesní 

statik). 

Pod nosnými zdmi jsou navrženy roznášecí základové prahy a základové pasy. 

Základová spára pod pásovými základy je upravená štěrkopískem. Základovou spáru je 

potřeba před betonáží základů ručně dokopat a vložit uzemnění podle projektu elektro. Je 

potřeba vynechat otvory pro vedení TZB. 

Betonová podkladní deska o tl.150 mm je uložena na zhutněném štěrkopískovém 

podsypu tl. 100 mm. Materiál pro základy bude použit beton třídy C25/30 a výztuž R 10 505 

a Součástí podkladního betonu je KARI síť 6/150x6/150 mm. (množství, profily a rozmístění 

upřesní statik). Alternativou podkladního betonu bez nutnosti použití KARI sítí je beton 

s rozptýlenou výztuží FIBRON vyráběný společností CEMEX. 

Vodorovnou a svislou izolaci proti zemní vlhkosti tvoří hydroizolační pásy z 

oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (min. 200 g/m2) - EKGLASS 

G200 S40 - V přesazích se DEKGLASS G200 S40 svařuje plamenem. Šířka bočního přesahu 

je min. 8 cm, šířka čelního přesahu je min. 10 cm. Podklad pro izolaci musí být rovný a 

hladký.  

Upřesnění výšky hladiny podzemní vody se stanoví až na základě hydrogeologického 

průzkumu provedeného v další projektové fázi. V případě, že max. hladina podzemní vody 

zasahuje základové konstrukce, je nutné přehodnotit způsob založení a izolace objektu. 

Svislé konstrukce: 

Hlavní nosný systém řešeného objektu je navržen jako železobetonový montovaný 

skelet, který je tvoře z nosných tyčových prvků a to železobetonové prefabrikované sloupy 

navrženého průřezu 400 x 400mm a železobetonové prefabrikované průvlaky, které roznáší 

zatížení konstrukce do sloupů a následně do základové konstrukce. Materiál tyčových prvků 

skeletové konstrukce je tvořen betonem třídy C25/30 a výztuží R10 505 (množství, profily a 

rozmístění upřesní statik). 
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Nosný skeletový systém je doplněn vnitřním nosným stěnovým systémem z cihelných 

bloků Porotherm 24 P+D, 45 P+D zděných na maltu Porotherm CB PROFI a plní tak funkci 

hlavně nosnou, ochranu proti hluku ale taky tepelnou. 

Vnitřní nenosné příčky nemají žádnou funkci z hlediska statiky konstrukce budovy, a 

proto jsou převážně řešeny v systému Porotherm 11,5 P+D zděném na maltu Porotherm 

PROFI. Stabilita příček samotných je dána spojením se sousedícími stavebními konstrukcemi 

(s příčnými stěnami nebo jinými ztužujícími prvky a se stropy). Systém Porotherm je 

doporučeno použít v souladu s montážním technologickými listy výrobce a uplatnit tak široký 

sortiment každé výrobní řady -  cihelné bloky poloviční, rohové koncové. 

Dělící příčky bezprostředně navazující na pro prosklenou fasádu jsou navrženy ze 

stěnového systému firmy KNAUF výrobní řady Piano F z důvodu následného uchycení 

k fasádnímu systému. 

Vodorovné konstrukce  

Stropní nosná konstrukce nad podzemním i nadzemním podlažím je navržena jako 

spřažená železobetonová deska o celkové tloušťce 260mm, která je tvořena z vyrobených 

prefa desek filigrán o tloušťce 60mm a vyztužena nezbytnou spodní výztuží. Tyto před-

vyrobené desky jsou uloženy na prefabrikovaných průvlacích navržených v podélném směru 

v osách A, B, C, D, v příčném směru v osách 1, 3, 5 a vnitřních nosných stěnách. Při montáži 

a následné betonáži je potřeba filigrány podepřít hranolem a stojkovými podpěrami. Detail 

uložení viz výkres stropní konstrukce. Konstrukce je dále doplněna o navržené množství 

horní, rozdělovací a věncové výztuže a zmonolitněna. Jako materiál je použit beton třídy C 

25/30a výztuž R10 505, KARI síť 6/150x6/150 mm. (množství, profily a rozmístění upřesní 

statik). 

Prostupy pro ZTI, vzduchotechniku, musí být před započetím prací specifikovány 

jednotlivými odbornými profesemi. 

Nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích jsou 

navrženy systémové překlady Porotherm 23,8. (viz. Výkresová dokumentace). Minimální 

délka uložení překladů ve zdivu Porotherm je uvedena v technologickém listu výrobce  
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Schodiště 

Vnitřní schodiště spojující bazénovou halu spolu s jejím zázemím tvoří dominantu 

bazénového prostoru. Schodiště je navrženo jako přímé, jednoramenné složené ze 

železobetonové desky doplněné o nadbetonované stupně a  je ukotveno pomocí kapsy do 

vnitřní nosné zdi. V místě hlavní podesty je konstrukce podepřena železobetonovým sloupem 

240x240mm. 

Návrh vyztužení schodiště (množství, profily a rozmístění výztuže), bude upřesněno 

na základě statického posudku. Beton bude použit C25/30. 

Schodišťové rameno je navrženo v šířce 1700 mm, a rozměru schodišťového stupně 

175x280mm. Konstrukční výška potřebná pro výpočet schodiště je v jeho místě 3500mm.  

Schodiště je osazeno ocelovým zábradlím a bodově přichycenými skelnými výplněmi, 

sloupky kotveny shora do stupnic. Výška zábradlí je navržena 900 mm 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá nevětraná střecha zakončena 

vrstvou extenzivní zeleně, která plynule přechází na přilehlý okolní terén. Spád střešních 

rovin je navržen ve sklonu 2°.Odvodnění střešní konstrukce je zajištěno pomocí systémové 

střešních vpustí TOPWET DN 100 s krycí pozinkovanou mřížkou určenou pro zelené střechy 

a následně vnitřních svislých svodů vedoucích do dešťové kanalizace. Nosnou konstrukci 

střechy tvoří spřažená železobetonová deska a skladba střešní konstrukce je upřesněna ve 

výkresu střešní konstrukce. 

NAVRŽENÁ SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – SP1 

 

- Trávníkový substrát OPTIGREEN typ I     (tl.230mm) 

- Filtrační textilie OPTIGREEN TYP 105 

- Drenážní násyp OPTIGREEN TYP PERL 8/16     (tl.600mm) 

- Ochranná vodoakumulační textilie OPTIGREEN TYP RMS500 

- Ochranná textilie OPTIGREEN TYP RSM 300     (tl.0,8mm) 

- Hydroizolační vrstva FATRAFOL P923       (tl.1,2mm) 

- Geotextílie 

- Spádová vrstva tepelné izolace XPS 70 SF      (tl.200mm) 
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- Parozábrana - hliníková fólie         (tl.0,2mm) 

- Železobetonová deska – BDS FILGR8N      (tl.260mm) 

- Vnitřní omítka           (tl.15mm) 

 

Výplně otvorů 

Obvodový plášť je navržen z kompletizovaného proskleného fasádního profilu 

SCHUCO SF 85HI tvořený ocelovými sloupky a vodorovnými příčkami. 

Řešení vnitřních skleněných výplní je navrženo prosklenými stěna MILT tvořené 

hliníkovým nosným rámem a proskleným stěnami s izolačním dvojsklem. 

Vnitřní dveře jsou dřevěné plné hladké z vrstevnatého lepeného jehličnatého dřeva 

s výplní dřevotřísky. Jsou opatřeny ocelovou zárubní. V celém objektu jsou navrženy dveře 

bez prahové kvůli bezbariérovosti.  Tvary, prosklení a požadavky na jednotlivé vnitřní dveře 

jsou stanoveny v samostatné příloze. 

Vstupní a únikové dveře v daném objektu jsou součástí prosklené stěny MILT. Jsou 

opatřeny z důvodu požárního hlediska panikovým kováním a koordinačním zavíráním. 

Podrobnější popisy jednotlivých prvků jsou rozpracovány ve výpisech prvků. 

Povrchové úpravy  

Interiér: 

Vnitřní povrch stěn tvoří vnitřní omítky vápenné hladké (zrnitost od 1 do 3 mm), 

Hladký vápenný štuk bude opatřen vnitřní malbou otěruvzdornou, nebo omyvatelnou v barvě 

bílé nebo barevné s protiplísňovou přísadou. 

V místnostech s hygienicky náročným procesem ve styku s vodou budou stěny 

opatřeny keramickým obkladem dle potřebných provozů . Specifikace – typ a výška obložení 

(viz. výkresová dokumentace). Lepidlo obkladů bude zvoleno podle druhu obkladu (nasákavý 

nebo slinutý) s variantou lepidla CEMIX  plus 035 a CEMIX flex 045.   

Spárování pak bude zvoleno podle barvy a druhu obkladů spárovacími hmotami 

CEMIX.  
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Exteriér: 

Vnější úprava podél celého objektu je řešena kompletizovaným proskleným fasádním 

systémem SCHUCOSF 85HI.  

Povrchová úprava vnějších dřevěných konstrukcí je opatřena nátěrem Sokrates. 

Podlahy 

Všechny podlahy jsou navrženy s ohledem na využití jednotlivých místností a účelu 

objektu. Nášlapné vrstvy jsou převážně použity keramické dlažby s podlahovým vytápěním 

jak do suchého tak do mokrého provozu opatřené protiskluznou vrstvou, kterou vyžaduje 

příslušná norma. Jejich podrobná specifikace je stanovena v části B.1.c.9. 

SKLADBY PODLAH: 

SK1(suchý provoz) 

- Keramická dlaždice RAKO, 300x300mm (tl.10mm) 

- Flexibilní lepící tmel CERESIT(tl.5mm) 

- Betonová mazanina (tl.65mm) 

- Pojistná PE hydroizolace BAUMIT (tl. 0,1mm) 

- Tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK HD (tl.70mm) 

SK2(mokrý provoz) 

- Keramická dlaždice RAKO 300x300mm, s vodopropustnou spárovací vrstvou 

(tl.10mm) 

- Podkladní vrstva ASODUR – EK98 (tl.3mm) 

- Hydroizolační vrstva AQUAFIN 2K/M (tl.2mm) 

- Litý beton CEMLEVEL (tl.55mm) 

- Reflexní vrstva – integrovaná podložka GETA – těžká (tl.0,2mm) 

- Tepelná izolace EPS PERIMETR (tl.80mm) 

SK3(mokrý provoz) 

- Keramická dlaždice RAKO TAURUS – GRANIT – protiskluzná 

- Flexibilní lepící tmel CERESIT 

- Železobetonový podklad 
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SK4(podlaha na terénu – mokrý provoz) 

- Keramická dlaždice RAKO 300x300mm, s vodopropustnou spárovací vrstvou 

(tl.10mm) 

- Podkladní vrstva ASODUR – EK98 (tl.3mm) 

- Hydroizolační vrstva AQUAFIN 2K/M (tl.2mm) 

- Litý beton CEMLEVEL (tl.50mm) 

- Reflexní vrstva – integrovaná podložka GETA – težká (tl.0,2mm) 

- Tepelná izolace EPS PERIMETR (tl.130mm) 

SK5(podlaha na terénu – suchý provoz) 

- Keramická dlaždice RAKO, 300x300mm (tl.10mm) 

- Flexibilní lepící tmel CERESIT(tl.5mm) 

- Betonová mazanina (tl.65mm) 

- Pojistná PE hydroizolace BAUMIT (tl. 0,1mm) 

- Tepelná izolace EPS PERIMETR (tl.70mm) 

SK6 

- Teracová dlažba (tl.10mm) 

- Betonová mazanina (tl.70mm) 

- Pojistná PE hydroizolace BAUMIT (tl.0,1mm) 

- Tepelná izolace EPS PERIMETR (tl.120mm) 

Konstrukce a práce PSV 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Stavba má navrženu jako ochranu proti zemní vlhkosti vodorovnou a svislou izolaci, 

kterou tvoří hydroizolační pásy z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 

(min. 200 g/m2) - EKGLASS G200 S40 - V přesazích se DEKGLASS G200 S40 svařuje 

plamenem. Šířka bočního přesahu je min. 8 cm, šířka čelního přesahu je min. 10 cm. 

V případě pozitivního průzkumu radonového rizika musí být hydroizolace 

přehodnocena a následně nahrazena, tak aby odpovídala zjištěnému stupni radonového rizika. 
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K zabránění průniku vodních par tvořených vlhkým prostředím bazénové haly do 

izolačních částí střešní konstrukce a znemožnění tak správné funkce této konstrukce je 

potřebné použít parozábranu s vysokým obsahem hliníku.  

Ve skladbě střešní konstrukce je jako použita hydroizolace FATRAFOL P 923. 

Tepelná a zvuková izolace 

Izolace v podlaze tvoří tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 100 S 

Stabil v tloušťce 100 mm.  

Izolace střešní konstrukce je navržena z pěnového polystyrenu EPS a tvoří tak zároveň 

spádovou vrstvu této konstrukce. Tloušťka v nejnižším místě konstrukce (u střešních vpustí) 

je 200 mm 

Izolace nosného zdiva v podzemní částí objektu bude zatepleno pevnostním 

zateplovacím, systémem Styrodur tl. 100 mm, který bude zároveň sloužit jako ochrana 

hydroizolace spodní stavby.  

Klempířské konstrukce 

Oplechování střešních detailů, střešních světlíků a prostupů bude provedeno 

z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm, který je bezúdržbový. Ze stejného materiálu je provedeno 

také oplechování parapetů. Výpis klempířských výrobků je řešen samostatnou přílohou. 

Konstrukce truhlářské 

Jedná se o osazení vnitřních dveřních křídel v objektu a dodávka + montáž dřevěných 

konstrukcí včetně šatních skříní. Výpis truhlářských výrobků je řešen samostatnou přílohou. 

Konstrukce zámečnické 

jedná se o ukotvení zábradlí na hlavním schodišti a dílčích madel v jednotlivých 

odpočinkových místnostech. Výpis zámečnických výrobků je řešen samostatnou přílohou.  

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Navržené konstrukce budovy vyhovují požadavkům normy ČSN 730540 Tepelná 

ochrana budov. 
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f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického průzkumu 

Inženýrsko-geologický průzkum bude proveden až v další projektové fázi a proto 

s jeho výsledky nebylo při návrhu základové konstrukce uvažováno. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

Vzhledem k charakteru zástavby pro odpočinek a relaxaci nebude mít navržená stavba 

žádný negativní vliv na životní prostředí. Možnost vsakování dešťových vod ze střech objektu 

a zpevněných ploch bude prokázána hydrogeologickým posudkem, který bude předmětem 

řešení další projektové fáze. Nakládání s domovním odpadem bude probíhat dle příslušné 

vyhlášky Statutárního města Opava a v rámci lokality bude situováno místo pro nádoby na 

tříděný odpad.  

h) dopravní řešení 

Řešený objekt bude dopravně napojen pomocí sjezdu na nově vzniklý komunikační 

systém vytvořený jako spojnice mezi obcemi Mladecka a Pilného Mlýna. Tato nově vzniklá 

dopravní tepna bude řešena jako dvoupruhová včetně komunikace pro pěší a dostatečného 

počtu parkovacích stání a bude tak zajišťovat dostatečnou dopravní obsluhu pro celý lázeňský 

komplex. 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Stanovení radonového indexu pozemku nebylo při provádění této fáze dokumentace 

známo a proto s jeho výsledky počítáno pří návrhu nebylo, V další fázi projektové 

dokumentace je nutno jej zabezpečit a v případě negativních výsledků  proto přehodnocení 

všech stavebních prvků, které zamezují prostup radonového záření do objektu  - zejména pak 

hydroizolace. 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území. Ostatní obecné technické požadavky byly dodrženy v souladu s 

vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  
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1.1.2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Tvoří samostatnou přílohu textové části. Obsahuje následující výkresy: 

C 01  SITUACE  

F1 – 01  ZÁKLADY 

F1 – 02 PŮDORYS 1.PP  

F1 – 03  PŮDORYS 1.NP 

F1 – 04 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP 

F1 – 05 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

F1 – 06  PLOCHÁ STŘECHA 

F1 – 07  ŘEZ A – A 

F1 – 08  POHLEDY (ZÁPADNÍ, JIŽNÍ) 

F1 -  09 VIZUALIZACE         

F1 – 10 VÝPISY PRVKŮ 

F1 – D1 ARCHITEKTONICKÝ DETAIL  

1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

Bude řešeno samostatnou přílohou, která není předmětem řešení bakalářské práce 

1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Bude řešeno samostatnou přílohou, která není předmětem řešení bakalářské práce 

1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

Bude řešeno samostatnou přílohou, která není předmětem řešení bakalářské práce 
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4. ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce „ Lázeňské a relaxační centrum, Lhotka u Litultovic“ bylo 

vypracovat částečnou projektovou dokumentaci pro provádění staveb dle vyhlášky 

499/2006Sb. na základě poznatků z urbanistické, architektonické studie a dokumentace stavby 

pro stavební povolení. 

Při postupném přetváření studie na projektovou dokumentaci, byl kladen důraz 

především na zachování navrženého architektonického a dispozičního řešení a prohlubování 

úrovně  znalosti projektové dokumentace. 

Hlavním přínosem v této práci pro mě bylo získání mnoho nových poznatků z hlediska 

konstrukčního, technologického a materiálového. 

Věřím, že jsem v rámci této bakalářské práce vypracovala dokumentaci pro pohodlný 

funkční objekt, sloužící k příjemné relaxaci a odpočinku. 
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Obr.1 –  mapa převzatá z ateliérové tvorby 

Obr.2 –  mapa převzatá z ateliérové tvorby 
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7. PŘÍLOHY 

Příloha č.1. Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2011) 

- Podlaha na terénu 

Příloha č.2. Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2011) 

- Střešní konstrukce 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

46 

  PŘÍLOHA Č.1 

 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:     27,0 C 

  Převažující návrhová vnitřní teplota TiM  27,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     5,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   28,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    85,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 

   2  Asodur – EK98  0,010       0,570  20,0 

   3  AUQAFIN -2K/M  0,002       0,160  33000,0 

   4  Indofloor- IB 1240  0,003      0,700  121,0 

   5  Cemlevel  0,065       1,160  19,0 

   6  EPS PERIMETR  0,130       0,0333  30,0 

   7  Glasbit G 200 S 40  0,004       0,210  14480,0 

   8  Beton hutný 2  0,150       1,300  20,0 

   9  Štěrk  0,100       0,650  15,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,960 =    0,960 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
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  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,28 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   2,89 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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PŘÍLOHA Č.2 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   střešní konstrukce 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:     27,0 C 

  Převažující návrhová vnitřní teplota TiM  27,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   28,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    85,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton  0,260       1,580  29,0 

   2  Al folie 2  0,0002       204,000  700000,0 

   3  Austrotherm 70 XPS-G/030 0,200       0,030  200,0 

   4  Fatrafol P923  0,0012       0,350  15800,0 

   5  Štěrk  0,120       0,650  15,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   1,024+0,000 = 1,024 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,986 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 

  Splnění požadavku ČSN 730540 je při vlhkosti vnitřního vzduchu nad 60% možné 

  dosáhnout i takovým návrhem konstrukce, který zajistí bezchybnou funkci konstrukce 

  při povrchové kondenzaci a který vyloučí riziko růstu plísní a nepříznivé působení 

  kondenzátu na navazující konstrukce (při splnění požadavku na souč. prostupu tepla). 
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  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 

  stanovit řešením teplotního pole. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

 

  Požadavek: U,N  =   0,15 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,050 kg/m2,rok 

  (materiál: Fatrafol 817). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,050 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0188 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0532 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Příslušným výpočtem  bylo zjištěno, že díky enormní vlhkosti tvořené provozem v bazénové 

haly samotná  skladba střešní konstrukce  nevyhoví  a je tedy potřeba  počítat  s návrhem  a 

následnou instalací bazénového odvlhčovače, který bude vzniklou vlhkost eliminovat.  
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8. KATALOGOVÉ LISTY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ 

a) HYDROIZOLACE        (10xa4) 

b) LEHKÁ MONTOVANÁ STĚNA „KNAUF“     (10xa4) 

c) PŘESTAVITELNÉ INTERIÉROVÉ PŘÍČKY „MILT“   (2xa4) 

d) OPTIGREEN PRO ZELENÉ STŘECHY     (6xA4) 

e) ISOVER EPS PERIMETR       (1xa4) 

f) POLOTUHÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ AKUSTICKÁ DESKA  

STEPROCK HD         (1xa4) 

g) CEMENTOVÝ POTĚR CEMLEVEL      (2xa4) 

h) FILIGRÁN BDS         (1xa4) 

i) VÝTAHOVÁ ŠACHTA LIFTCOMP a.s.     (1xa4) 

j) SYSTÉM POROTHERM       (10xa4) 
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