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Seznam použitého značení 
 

ČSN - česká státní norma 

ČOV - čistička odpadních vod 

DN - jmenovitý průměr 

ISO - Mezinárodní organizace pro standardizaci 

PD - projektová dokumentace 

PVC - polyvinylchlorid 

STR - středotlaký 

TS - trafostanice 

VTL - vysokotlaký 

a.s. - akciová společnost 

č. - číslo 

k. ú. - katastrální území 

m - metr 

m2 - metr čtvereční 

m3 - metr krychlový 

min. - minimální 

p. č. - parcela číslo 

odst. - odstavec 

sb. - Sbírky zákona 

s. - strana 

tj. - to jest 

tl. - tloušťka 

tzv. - takzvaný 
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ÚVOD 
 
Náplní bakalářské práce je zpracování částečné projektové dokumentace pro provádění stavby 

objektu wellness centra ve městě Meziměstí.  

 

Bakalářská práce se skládá ze tří dílčích částí. Zájmovou oblastí první části je architektonická 

studie stavby, která řeší umístění stavby na pozemku, architektonické a dispoziční řešení. 

Tato část je doložena jako samostatná příloha ve formě elaborátu Ateliérové tvorby IV. Druhá 

architektonicko – stavební část obsahuje částečnou dokumentaci pro provádění stavby 

zpracovanou dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. [1], ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu 

určeném vedoucím bakalářské práce a konzultantem pro obor pozemní stavitelství. Textová 

část dokumentace pro provádění stavby tvoří zároveň hlavní psanou část práce. Zahrnuje 

průvodní zprávu, dokumentující základní údaje o stavbě a stavebním pozemku a technickou 

zprávu, která podrobně popisuje architektonické, konstrukční a technické řešení stavby 

wellness centra. Hlavní výkresová část částečné prováděcí dokumentace včetně 

charakteristických vizualizací je zařazena jako samostatná příloha. Třetí část bakalářské práce 

se zabývá specializací – architekturou v rozsahu dle zadání konzultanta pro obor architektura 

a stavitelství. Zadáním této části je vypracování zadaného architektonického detailu v podobě 

částečné výkresové dokumentace připojené k hlavní výkresové dokumentaci pro provádění 

stavby. 

 

Podkladem pro vypracování bakalářské práce byla studie stavby, zpracovaná v rámci 

předmětu Ateliérová tvorba IV, jejímuž výsledku předcházelo urbanistické řešení dané 

lokality v rámci ateliérové tvorby III a dále část dokumentace pro stavební povolení řešená 

v semestrálním projektu Ateliérové tvorby Va.  

 

Vyhodnocení a poznatky získané řešením této práce jsou uvedeny v závěru. 
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1. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

1.1 Charakteristika města Meziměstí 
 

Meziměstí, vesnice a obec bývalého klášterního panství Broumova, později obec okresu 

Broumov,  poté město v okrese Náchod a nyní město v tzv. malém okresu Broumov. V roce 

1434 bylo poprvé nazváno: „Z půl města k půli města“. Rozumí se zřejmě na půl cestě mezi 

městy Broumov a Friedland (dnešní Mirošov v Polsku). V roce 1556 se uvádí statek nebo 

stateček Halbstat, 1556 Halbstadt, 1558 Halbestadt. Od roku 1923 úředně česky Meziměstí. 

[2] Trvale zde žije celkem 2330 obyvatel. Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení 

počtu obyvatel ani rozvoj zemědělské a průmyslové výroby. Celkově se zde eviduje 339 

domů, z toho trvale obydlených je 293. Zástavba vytváří soustavu liniově uspořádaných 

koncentrací sídel. Převažuje zástavba rodinných domů, dále zde fungují i průmyslové objekty 

v okolí železniční stanice a panelové a bytové domy (zhruba 1/3 území obce). [3] 

 

1.2 Poloha wellness centra a charakteristika řešeného území areálu statku 
v Meziměstí 

 

Předmětem řešení urbanistické studie bylo území vymezené plochou areálu bývalého 

zemědělského statku se zámkem Dientzenhoferů, sousední plochou pro skladování stavebního 

materiálu ve vlastnictví firmy Svoboda a. s. a budovou vlakového nádraží s přilehlým 

veřejným prostorem mezi železnicí a zámkem. Současné objekty řešeného prostoru byly 

podrobeny hodnotové analýze. Následně bylo navrženo sejmutí budovy ze severu uzavírající 

areál, z důvodu již nevyhovujícího nosného systému. Ostatní stavby se ve studii zachovávají 

ve stávajícím stavu. Je jim pouze přiřazeno možné funkční využití bez dalšího řešení jejich 

rekonstrukce.  

 

Novostavba objektu wellness centra je navržena na místě plánovaného sejmutí původní 

zemědělské stodoly, jako objekt uzavírající vymezenou strukturu areálu.  
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Obr. č. 1 – fotodokumentace současného stavu areálu statku v Meziměstí,  

Zdroj: semestrální práce Ateliérové tvorby IV. 

 

Obr. č. 2 – fotodokumentace současného stavu areálu statku v Meziměstí,  

Zdroj: semestrální práce Ateliérové tvorby IV. 

 

Obr. č. 3 – fotodokumentace současného stavu areálu statku v Meziměstí,  

Zdroj: semestrální práce Ateliérové tvorby IV. 
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 
 

Dle „Zadání“ od vedoucího bakalářské práce jsem k povinné stavební části zvolila také 

specializaci pozemní stavitelství. Podle téhož zadání konzultant pro pozemní stavitelství doc. 

ing. arch. Josef Šamánek určil rozsah hlavní části práce „vstupní polovinu objektu“ se 

zvláštním důrazem na konstrukce obvodového pláště a konzultant architektury ing. arch. Jan 

Zelinka  schodišťovou část bazénu. S ohledem na zjištěné zvláštnosti konstrukce obvodového 

pláště –uvedené v bakalářské práci- jsem se rozhodla ve stavební specializaci obvodovou 

konstrukci řešit ve dvou variantách: železobetonové monolitické podle původních 

architektonických podkladů a v montážní technologii.  

 

Vnější architektonické působení objektu bylo inspirováno lapidárností geometrického tvaru. 

Dojem z vnitřního prostoru pak monumentalitou prostorů gotických chrámů. Je tím vyjádřen 

význam zdraví a svěžesti jako základu života, jak v renesanci totéž, ale jinak, zdůrazňoval 

Rubens svým heslem: zdravý duch ve zdravém těle. Pocitu významu a posvátnosti nejvíce 

vyhovuje pohledový beton vně i uvnitř a volný vnitřní prostor. V technické dokumentaci 

bakalářské práce je předmětem tyto podstaty architektonického návrhu nejen zachovat a 

nezničit je, ale naopak je zdůraznit. S tímto cílem byly řešeny nosné konstrukční struktury i 

nezbytné doplňující konstrukční a funkční struktury a také ostatní doplňující a upřesňující 

stavitelské konstrukce. 

 

V daném základním architektonickém projektu dochází k některým obtížně řešitelným 

kolizím. Jednak mezi tvarem a rozměry vnitřního navrženého prostoru, jednak v oblasti 

statiky, zejména při délce sklonité střešní konstrukce přes 15 m. Také v provádění 

předpokládaných nosných konstrukcí i pláště zastřešení. Daný úkol je proto řešen ve dvou 

zmiňovaných variantách: 

 

a) Ve variantě striktního plnění předpokládaných architektonických účinků i 

strukturálních předpokladů hlavních nosných konstrukcí. 

 

b) Ve variantě montované struktury hlavních nosných konstrukcí, při zachování 

vnějšího tvaru i vnitřního prostoru. Toho bude dosáhnuto vytvořením 

montovaného zastřešení a nahrazením nežádoucích vnějších opěrných pilířů 

hmotností svislých konstrukcí, které nabývají do jisté míry povahu i tvar opěrných 
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zdí. Z hlediska řízení klimatu je nutné zmenšit klimaticky náročný prostor, ale 

zároveň zachovat původní dojem vzdušnosti, a to za pomocí vysoce 

transparentního materiálu konstrukce, překlenující vysoký prostor do hřebene 

střechy. Pro vylehčení zastřešující konstrukce, při zachování její potřebné 

únosnosti, byly vytvořeny speciální tvary předpjatých dílců. Tyto tvary sice 

poněkud snižují dojem monumentality konstrukce, ale zachovávají goticky 

vznešený charakter prostoru.  
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3. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (dle Vyhl. 
499/2009 Sb.) 

 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje stavby a investora 
 
Identifikační údaje stavby: 

Název stavby:    „Wellness centrum Meziměstí“ 

Druh stavby:    Novostavba objektu občanské vybavenosti 

Místo stavby:    Město Meziměstí, Školní ulice 

     Kraj: Královehradecký 

Parcelní čísla:    p. č. 187/3 a p. č. 29/2 

Katastrální území:   k. ú. Meziměstí 693693 

Základní charakteristika stavby: Rekreace široké veřejnosti  

Stupeň PD:    Dokumentace pro provádění stavby 

Investor:    Město Meziměstí 

Projektant:    Markéta Knobová 

 

Identifikační údaje investora: 

 

Jméno:     Město Meziměstí 

Adresa:    5. května 1, 54983 Meziměstí 

Kontakt:    + 420 491 582 369 

  

Identifikační údaje projektanta: 

 

Jméno:     Markéta Knobová 

Adresa:    Benkov 45, 783 91 Uničov 3 

Kontakt:    + 420 736 661 467 
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2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
 

Stavební parcela leží v zastavěné okrajové části města Meziměstí v okrese Náchod. Dle 

územního plánu města z roku 2008 je řešená lokalita navržena jako plocha pro občanskou 

vybavenost. Stavební pozemek je rovinného charakteru a z části zastavěn bývalými 

zemědělskými budovami. V místě plánované výstavby objektu wellness centra je stávající 

zemědělská budova, jejíž nosný systém je v současné době nevyhovující a proto je určena k 

demolici. Pozemek je se vzrostlou zelení, bez jiných překážek a bez oplocení. V rámci 

staveniště budou dle katastru nemovitostí dotčeny parcely p. č. 29/2 a p. č. 187/3.  

 

3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 

Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy ani měření, kromě předběžné vizuální 

prohlídky a fotodokumentace pozemku. 

 

Podklady pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: 

 

- Katastrální mapa města Meziměstí 

- Územní plán města Meziměstí 

- Vlastní fotodokumentace areálu 

- Příslušné právní předpisy a normy 

 

Příjezd na pozemek je zajištěn po stávající obousměrné komunikaci III. třídy při západní 

hranici pozemku z ulice Školní. Pěší vstup na okolní plochy objektu je možný ze všech 

světových stran. Komunikační přístupnost celé oblasti je vyhovující, ale ještě výrazněji se 

zlepší po vybudování dálnice mezi Hradcem Králové, Trutnovem a Polskem.  

 

Objekt bude napojen na nově vybudované inženýrské sítě vodovodu, kanalizace, plynovodu a 

sdělovacího vedení, které budou vedeny pod stávající komunikací. 
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4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  

 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

 

5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Veškerá projektová dokumentace je vypracována v souladu se zákonem 183/2006 Sb. – 

Zákon o územním plánování a stavebním řádu [4] a dle jeho prováděcích předpisů. Navržený 

objekt respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby[5]. 

Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy. 

 

6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 
 

Navrhovaný objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

7. Věcné a časové vazby stavby 
 

Výstavba wellness centra je vázána na demolici stávající zemědělské budovy na parcele č. 

29/2. Demolicí se zabývá samostatný projekt, který není předmětem této bakalářské práce. 

Dále je výstavba vázána na vybudování inženýrských sítí na pozemku plánované výstavby 

objektu, a to přípojek veřejné kanalizace, veřejného vodovodu, veřejného plynovodu a 

podzemního kabelového vedení.  

 

8. Předpokládaná lhůta výstavby 
 

Předpokládané datum zahájení výstavby: 02/2013 

Předpokládané datum ukončení výstavby: 08/2014 
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9. Statistické údaje 
 

Podlahová plocha: 1. NP  …………574,10 m2 

   2. NP  …………263,40 m2 

Celkem:     …………837,50 m2 

Zastavěná plocha: …………760,5 m2 

Obestavěný prostor:  ………… 9224 m3 

Odhadovaná cena: …………104 505 000,00 Kč 

(cena byla vypočtena za pomoci internetových portálů [6] 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

1.1  Vyhodnocení staveniště 
 

Stavební pozemek leží v zastavěné okrajové části města Meziměstí v okrese Náchod. 

V současné době je parcela vedena v katastru nemovitostí jako plocha pro občanskou 

vybavenost. Stavební pozemek je rovinného charakteru a z části zastavěn zemědělskými 

budovami. V místě plánované výstavby objektu je stávající zemědělská budova z již 

nevyhovujícího nosného systému navržena k demolici. Pozemek je se vzrostlou zelení, bez 

jiných překážek a bez oplocení. V rámci staveniště budou dotčeny parcely p. č. 29/2 a p. č. 

187/3. 

 

1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

Umístění stavby na pozemku, vzhledem k okolní zástavbě, vychází z průzkumů a analýz, 

provedených v rámci Ateliérové tvorby III. Stěžejní myšlenkou celého řešení byla snaha o 

zachování společné koexistence stávajících zemědělských budov a zároveň provázáním 

s širším okolím areálu. V rámci hledání optimálního řešení, byla vypracována hodnotová 

analýza objektů celého areálu statku včetně zámku Dientzenhoferů. Následně bylo navrženo 

sejmutí budovy ze severu uzavírající areál z důvodu již nevyhovujícího nosného systému. 

Byla tak jasně určena stopa pro zasazení budoucí novostavby. Půdorys původní zemědělské 

budovy (stodoly), byl podélného charakteru s volnou dispozicí a zastřešením sedlového typu. 

Od toho se odvíjela základní koncepce budovy. 

 

I přes minimalistický návrh, budova respektuje veškeré typologické a obecně technické 

požadavky. Svou orientací na pozemku zachovává jednotlivé odstupové vzdálenosti a zároveň 

vytváří nové vstupy do území. Budova wellness je dalším bodem osy, spojující význačné 

budovy, jako jsou: historický objekt vlakového nádraží a zámek Dientzenhoferů. Tvoří tak 

pohledově nový a významný prvek areálu statku v Meziměstí. 
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Vnitřní prostorové uspořádání řešeného objektu je založeno na jednoduché, čisté až 

minimalistické formě. Výška a tvar odkazuje na gotiku a její vnímání světa. Na optický dojem 

odhmotnění a přiblížení se k Bohu, zastoupené vertikalitou budovy. Tato myšlenka je volně 

přenesena na lázeňství. Odkazuje tak na prvotní vnímání lázní jako očistu těla i duše. Toho je 

v objektu dosáhnuto prostřednictvím uvolněním dispozice do té míry, že se podstřešní prostor 

stává součástí prostou vnitřního.  

 

Stavba má jedno nadzemní podlaží a atypickou střechu. Hlavní vstup do objektu je situován 

při západní hranici pozemku. Ve vstupní hale se nachází malá recepce s minibarem pro 

zajištění plynulého provozu a lehkého občerstvení návštěvníků, dále odpočinkový kout 

s průhledem do bazénové haly a sociálním zázemím pro veřejnost (navrženou dle Vyhlášky 

398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů [7]). Prostor vstupní haly navazuje na společné 

šatny a oddělené sprchy pro muže a ženy. Přes ně se návštěvník dostane do hlavního 

bazénového prostoru, kde se nachází velký relaxační bazén a malé přidružené terapie. Odtud 

se po schodišti, spojující obě nadzemní podlaží dostane do 2. NP do prostoru saun a masáží. 

Prostor wellness centra má ve svém hygienickém zázemí v 1. NP také úklidovou místnost 

s výlevkou. Prostor pro zaměstnance v 1. NP je přístupný jak ze vstupního prostoru, tak 

z prostoru bazénové haly.  

 

1.3 Technické a konstrukční řešení 
 

Zvláštním tvarem je stavba konstrukčně zcela odlišná od okolních objektů, zejména objektů 

obdobného účelu. Mimořádné podmínky vyplývají z toho, že nosná obvodová konstrukce od 

základů není přímá, ale z části lomená a dále šikmá po hřebenu zastřešení. Tvoří tak zalomený 

nosník, vetknutý do základu a opřený do své zrcadlové konstrukce v hřebenu objektu. Šikmá 

část je namáhána na ohyb a současně i na vzpěr, jako stěna s význačným podílem horizontální 

složky sil ve zlomu, směřující ven z objektu.  

 

S ohledem na požadavek stejnoměrného zatížení základové zeminy je celý objekt založen na 

základech pod úrovní dna bazénu. 

 

Konstrukční systém wellness centra je navržen jako železobetonový monolitický. Objekt 

sestává ze dvou dilatačních celků. Předmětem řešení této bakalářské práce je dilatační úsek A, 
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o půdorysných rozměrech cca 24,0 x 15,0 m. Stavba má jedno nadzemní podlaží, které 

odpovídá běžným stavebním konstrukcím: monolitický deskový strop na betonových 

sloupech a na něm jednotlivé účelové nástavby z monolitického betonu do celkové výšky cca 

6 m nad dno bazénu. Technické zázemí objektu se nachází v suterénu. 

 

Jednotlivá nadzemní podlaží jsou propojena přímým železobetonovým monolitickým 

schodištěm s krátkou mezipodestou, vetknutým do svislé nosné stěny. Veškeré nenosné dělicí 

konstrukce jsou monolitického betonové.  

 

Střešní konstrukce v monolitické variantě zastřešení je monolitická železobetonová deska. 

V montované variantě je zastřešení tvořeno trojicí speciálních dílců. Střešní plášť je shodný u 

obou variant.  

 

Svislé nosné konstrukce jsou monolitické betonové a průběžné do základů.  

 

Podlahy jsou na podkladní betonové desce včetně tepelné a zvukové izolace. Součástí podlah 

je i podlahové vytápění v rámci celého objektu.  

 

Vnitřní povrch svislých dělicích konstrukcí je v převážné míře tvořen speciálními stěrkami do 

mokrého provozu, které dokážou téměř dokonale imitovat povrch betonu. Vnitřní povrch 

obvodových stěn a zastřešení je tvořen pohledovým betonem.  

 

Na podlahách v hlavním prostoru wellness centra - bazénové haly s atypicky řešeným 2. NP – 

je navržen kamenný obklad černou žulou. V ostatních místnostech je podlaha tvořena 

speciálními stěrkami do mokrého provozu. 

 

Vzduchotechnické zařízení pro celý objekt wellness centra je umístěno v suterénu budovy v 

betonovém tunelu, jehož konstrukční systém je železobetonový monolitický. Zvláštní důraz je 

kladen na provedení výztuže a jejího provázání se všemi stěnami vzduchotechnického tunelu. 

Tento podzemní prostor se dělí na dva vzduchotechnické systémy, z nichž každý obsahuje 

vzduchotechnickou jednotku na úpravu vnitřního vzduchu v objektu. Rozdělení na dvě 

samostatně funkční části je provedeno z důvodu klimatizování dvou odlišných provozů: 

mokré bazénové haly, včetně prostoru saun a masáží a sociálního zázemí budovy, 

zahrnujícího sprchy, šatny a vstupní prostor. K jednotlivým vzduchotechnickým jednotkám 
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jsou připojena dohřívací zařízení, která slouží k dohřevu vzduchu a následnému vhánění do 

vnitřního prostoru. Jednotlivá potrubí vzduchotechniky jsou vedena z kanálu kolmo 

k základům a poté strmě nahoru do svislých šachet. Šachty jsou tvořeny vertikálními 

drážkami ve svislé obvodové konstrukci. Hlavní odtah a přívod vzduchu je realizován 

nezávisle na ostatních rozvodech velkoprůměrovým potrubím, které je samostatně vyvedeno 

ze vzduchotechnického kanálu do exteriéru budovy.  

 

1.4 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
 

Dopravní napojení je zajištěno po stávající obousměrné komunikaci III. třídy při západní 

hranici pozemku z ulice Školní. Napojení na inženýrské sítě je také možné z ulice Školní. 

Podrobnější řešení není předmětem bakalářské práce. 

 

1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
 

Stavba bude napojena na místní komunikaci prostřednictvím přístupového chodníku a vjezdu 

pro automobily šířky 3,5 m. Obě přístupové komunikace budou navrženy jako zpevněná 

plocha. Součástí pozemku je nekryté automobilové stání, které navazuje na vjezd pro 

automobily. Vybudování všech nutných přípojek na stávající veřejné řády bude provedeno 

napojením na inženýrskou infrastrukturu viz příloha A01 – Koordinační situace stavby. 

 

1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  
 

Navržený objekt nebude mít z dlouhodobého hlediska negativní působení na životní prostředí 

ve svém okolí. Při jejich eventuálním výskytu, by zodpovědnost za ně přebíral uživatel 

objektu.  
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1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 

 

Stavba je navržena tak, aby umožňovala bezbariérové užívání dle Vyhlášky 398/2009 Sb., O 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění 

pozdějších předpisů.[7]  

 

1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 

 

Není předmětem řešení této bakalářské práce.  

 

1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 

 

Vytyčení stavby je provedeno podle výkresu viz příloha - A02 - Vytyčovací situace stavby. 

Údaje pro tento výkres byly získány z internetového portálu Zeměměřického úřadu. [8] 

 

1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 

 

SO 01- Stavební objekt Wellness centra Meziměstí 

SO 02- Vnější zpevněné plochy 

SO 03- Kanalizační přípojka 

SO 04- Přípojka plynu 

SO 05- Vodovodní přípojka 

SO 06- Přípojka silového vedení 

 

1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 

V průběhu realizace stavby mohou nastat přechodné situace, při kterých dojde ke zvýšené 

prašnosti nebo hluku, v důsledku prováděných prací na stavbě. Snahou dodavatele stavby tak 

bude minimalizovat tyto skutečnosti prostřednictvím příslušných opatření, jako jsou například 

použití vhodných strojních mechanismů, technologií a vhodná organizace výstavby.  Po 
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dokončení realizace nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na okolní pozemky a 

stavby.  

 

1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 

Pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je hlavní dodavatel stavy a 

subdodavatelé povinen dodržovat příslušné právní předpisy České republiky, vztahující se na 

tuto problematiku.  

 

Podle následujících předpisů: 

 

- Zákon 262/2006 Sb. - Zákoník práce [9] 

- Zákon 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci[10] 

- Vyhláška 324/1990 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích[11] 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích[12] 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Předmětem řešení této bakalářské práce není statické posouzení objektu. 

 

3. Požární bezpečnost 

 

Předmětem řešení této bakalářské práce není posouzení požární bezpečnosti objektu. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Objekt wellness centra splňuje příslušné požadavky platných právních norem a předpisů na 

ochranu zdraví a hygienu. Objekt nevykazuje žádné negativní vlivy na životní prostředí. U 
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materiálů použitých ve výstavbě bude dbáno na jejich certifikaci a zdravotní nezávadnost. V 

průběhu realizace stavby však mohou nastat přechodné situace, při kterých dojde ke zvýšené 

prašnosti nebo hluku, v důsledku prováděných prací na stavbě. Dodavatel je povinen 

minimalizovat tyto skutečnosti prostřednictvím příslušných opatření. 

 

5. Bezpečnost při užívání 
 

Stavba je navržena v souladu s požadavky příslušných platných právních norem a předpisů 

tak, aby zajišťovala maximální bezpečnost osob při užívání objektu. 

 

6. Ochrana proti hluku 
 

V rámci objektu wellness centra jsou navrženy speciální zařízení a technologie, které by 

mohly ovlivnit hladinu hluku jak v interiéru, tak ve vnějším okolí budovy. Jedná se zejména o 

vzduchotechnické zařízení umístěné v podzemí a potrubí vyvedené do vnitřního prostoru. 

Řešení odhlučnění potrubí a vzduchotechnického zařízení bude zpracováno specializovanou 

firmou v rámci provádění stavby jako studie odhlučnění stavby. Strojní zařízení není 

předmětem stavební části projektu. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 

Pro snížení nároků na spotřebu a k ochraně tepla u projektovaného objektu, je v souladu 

s příslušnými normami navrženo zateplení vnějšího pláště a podlah. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. – O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.[7] Vstupy na pozemek, do budovy 

wellness centra i prostory v interiéru jsou přizpůsobeny k užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu. Překonání výškového rozdílu mezi jednotlivými nadzemními podlažími 

bude zprostředkováno pomocí speciální schodišťové sedačky. 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

Z provedených průzkumů nejsou doposud známy žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, 

ovlivňující stavbu wellness centra. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba je navržena v souladu s požadavky příslušných platných právních norem a předpisů na 

ochranu obyvatelstva. 

 

11. Inženýrské stavby 
 

11.1 Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 
 

Odvodnění území a zneškodnění odpadních vod je prováděno pomocí jednotné gravitační 

kanalizační sítě, která je ve vlastnictví města Meziměstí. Odpadní vody jsou odváděny do 

centrální ČOV Meziměstí.   

Napojení objektu wellness na veřejnou kanalizační síť bude provedeno novou kanalizační 

přípojkou. 

 

11.2 Zásobování vodou 
 

Meziměstí je napojeno na skupinový vodovod Teplice I. – Meziměstí přivaděčem Meziměstí 

– Starostín. Voda, dopravovaná do přerušovacího vodojemu Vernéřovice, který je hlavním 

zdrojem vody pro obce Vernéřovice, Meziměstí a Starostín, je již hygienicky upravená. 

Vodovod je dostupný ve všech částech obce a sídelních jednotkách. 

 

Napojení objektu wellness na veřejný vodovod bude uskutečněno pomocí nově vybudované 

vodovodní přípojky. 
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11.3 Zásobování energiemi 
 

Město Meziměstí je zásobováno elektrickou energií z předávacích transformačních stanic ve 

správě ČEZ Distribuce a. s. Objekt bude připojen ke stávající TS v této lokalitě nově 

navrženou přípojkou silového vedení. 

 

11.4 Řešení dopravy 
 

Napojení na místní dopravní komunikaci III. třídy je při západní hranici pozemku z ulice 

Školní. Pěší vstup na okolní plochy objektu je umožněn ze všech světových stran po 

navržených zpevněných plochách.  

 

11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 

Stávající zeleň bude doplněna novou výsadbou zeleně. Zpevněné plochy budou z kamenné 

drti v kombinaci s kamennou dlažbou. 

 

11.6 Elektronické komunikace 
 

Telefonní obslužnost obce je dostačující. Převaděče mobilních operátorů (T – mobile, 

Vodafone, O2) jsou s dostačujícím pokrytím.  

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 

Není předmětem řešení této bakalářské práce. 

 

C. Situace stavby 
 

(viz přílohy – A01 - Koordinační situace stavby a A02 – Vytyčovací situace stavby) 

 

D. Dokladová část  
 

Není součástí řešení této bakalářské práce. 
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E. Zásady organizace výstavby 
 

Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
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F. Dokumentace stavby (objektů) 
 

1. Pozemní (stavební) objekty 
 

1.1 Technická zpráva 
 

1.1.1. Účel objektu 

 

Účel objektu Wellness centra Meziměstí je rekreace široké veřejnosti. Jde o dvoupodlažní 

objekt se sociálním zázemím v 1. NP a mokrým provozem bazénu propojujícím obě nadzemní 

podlaží.   

 

1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

 

Viz podkapitola - 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby (Souhrnná technická 

zpráva) 

 

1.1.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

 

Viz podkapitola – 9. Statistické údaje (Průvodní zpráva) 

 

1.1.4. Technické a konstrukční řešení objektu 

 

1. Technické a konstrukční řešení objektu 
 

Na staveništi bude před započetím výkopových prací sejmuta ornice o mocnosti 300 mm. 

Ornice bude následně odvezena na deponii a částečně využita na terénní úpravy při 

dokončovacích pracích. Základová jáma pro vzduchotechnický kanál i rýhy pro základové 

pasy jsou hloubené strojně. Stabilita při výkopových pracích je zajištěna svahováním výkopů. 
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Jáma pro vzduchotechnický kanál a rýhy pro základové pasy dělí výkop na dvě výškové 

úrovně. 

 

2. Základy 
 

Obvodová konstrukce, která přenáší zatížení i od konstrukce střechy je založena na 

základových pasech. Základové pasy plynule přechází do obvodové konstrukce bez přerušení 

hydroizolací. Základové pasy jsou monolitické s ocelovou výztuží, kterou je třeba navrhnout 

dle statického posudku, jež není předmětem řešení této bakalářské práce.  

 

Pod železobetonovou deskou vzduchotechnického kanálu je podkladní beton tloušťky 150 

mm, vyztužený kari sítí a uložený na vrstvě zhutněného štěrkopísku.  

 

Tíha stropu 2. NP je do základové půdy přenášena sloupy o půdorysných rozměrech 400 x 

400 mm, uložených na základových patkách.  Patky jsou monolitické železobetonové v šířce 

1 m.  

 

3. Svislé konstrukce 
 

Vnější obvodová nosná konstrukce je monolitické železobetonové z vodostavebního betonu 

pevnosti C 50/60 , vnější strana zdiva je doplněna tepelnou izolací tl. 200 mm. Vnitřní sloupy, 

které nesou strop 2. NP, jsou železobetonové monolitické tloušťky 400 x 400 mm. Nosná 

stěna vzduchotechnického kanálu je železobetonová monolitická z vodostavebního betonu o 

pevnosti C 50/60, její tloušťka je 300 mm.  

 

Vnitřní nenosné svislé konstrukce jsou monolitické betonové vyztužené kari sítí.  

 

4. Vodorovné nosné konstrukce 
 

Konstrukce stropů v objektu jsou železobetonové monolitické tloušťky 200 mm. Stropní 

desky jsou uloženy na železobetonové průvlaky s rozměry 400 x 600 mm. Stropní konstrukce 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

32 
 

včetně průvlaků bude kryta systémovým rozebíratelným podhledem na hliníkovém roštu. 

V podhledu budou trasovány rozvody vzduchotechniky a ostatních nutných instalací.  

 

5. Střešní konstrukce 
 

A: Monolitická střešní konstrukce 
 

Konstrukce střechy v této variantě je monolitická železobetonová deska. Ta má do určité míry 

povahu skořepiny, což vyžaduje vertikální i horizontální celistvost bez dělicích a pracovních 

spár a alespoň z části síťovou výztuž. Bednění na vnitřní straně je proveditelné v celé výši a 

délce objektu, avšak je nutné je podpořit tuhým lešením v celé ploše. Obtíž tvoří provedení 

střešní desky o poměrně malé, ale stálé tloušťce na ploše a ve sklonu 60 0. Přes požadavek 

celistvosti je nutno provádět desku po vodorovných pruzích při postupně nastavovaném 

bednění (nikoliv po samostatných lamelách) po celé délce objektu a přitom zajistit, aby 

vodorovné pracovní spáry nenarušily jednotu desky také po její výši. Pro tyto podmínky bude 

nutno vytvořit speciální směs vysokopevnostního betonu. Ten bude umožňovat spojení vrstev 

v optimálních dobách na straně jedné a na straně druhé přiměřené tuhnutí do určitého 

časového limitu. Takový postup vyžaduje uložení výztuže a tím i bednění před betonováním 

v celé ploše zastřešení na jedné straně objektu, tj. v ploše cca 53 x 15 m. 

 

Odhadem je zvolena tloušťka střešní desky 300 mm. V hřebeni je kloubové propojení a 

v přechodu do svislých stěn velmi tuhé spojení vnitřní výztuží. 

 

B: Montovaná konstrukce objektu 

 

V montované variantě zastřešení je nosná konstrukce střechy tvořena speciálními 

prefabrikovanými dílci: 

 

- Patečními dílci 

- Speciálními plošnými dílci se zvláštním podhledem 

- Hřebenovými dílci 

 

Střešní konstrukce tvoří trojúhelníkový rám o třech kloubech: dva pateční a jeden vrcholový. 

Architektonický návrh neumožňuje příčné ztužení konstrukce táhly mezi protilehlými 
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vaznými věnci, ani vnější či vnitřní opěrné pilíře. Horizontální složky zatěžovacích sil je tedy 

nutno zmenšit velkou hmotností obvodových stěn a nutným zvýšením stability jejich polohy 

pomocí funkce opěrné zdi.   

 

V horním uložení si oba protilehlé speciální plošné dílce se zvláštním podhledem budou tvořit 

vzájemnou podporu. Montáž je poněkud obtížná tím, že kromě pevné spodní úložné plochy je 

nutno v hřebeni do volného prostoru umístit hřebenové opěrné dílce, které budou jednak tvořit 

úložný opěrný bod, a které budou ležet na dvou protilehlých střešních speciálních plošných 

dílcích a svisle je zatěžovat. 

 

Dílce bude nutno podepřít zvláštním lešením a žebrové panely na to koordinovaně z obou 

stran jeřáby uložit a současně uvolnit. 

 

(Dílce jsou v současné době předmětem řízení o vlastnictví průmyslového vzoru, proto je 

nelze zde blíže popsat a dokumentovat.) 

 

6. Skladby podlah 
 

Jednotlivé skladby podlah jsou navrženy s ohledem na vnitřní provoz v objektu. 

Z hygienických důvodů nebudou v žádné z místností použity podlahové textilie. Kompletní 

výpis podlah je uveden ve výkresové dokumentaci ve výpise skladeb podlah.  

 

7. Povrchové úpravy a obvodové pláště 

 

Vnitřní povrch dělicích konstrukcí v sociálním zázemí budovy je tvořen speciálními stěrkami 

do mokrého provozu a stěrkami imitující pohledový beton. Jedná se o povrchovou úpravu 

A45, která vyhlíží jako gletovaný beton. Tato technika je použita jak na stěny, tak na podlahy 

veřejných sociálních místností. Dále je navržena stěrka Betonepox, aplikovaná v objektu na 

stěny i podlahy hygienického zázemí bazénu, v úklidové místnosti a výlevce. Její výhodou je 

vysoká voděodolnost. Imitace betonu je technologie aplikovaná na stěny šaten a místnosti pro 

zaměstnance. Provádí se nanesením speciální cementové stěrky na předem připravený 

podklad. Tímto se vytvoří hrubý základ pro další vrstvu cementové stěrky, která se ugletuje 

do požadovaného vzhledu a hladkosti povrchu. Jako poslední se nanese speciální nátěr.  
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Finální úprava obvodového pláště je tvořena materiálem  Rheinzink „ předzvětralý  - pro 

modrošedý“. Vnější povrch střešní konstrukce je celistvý v celé své ploše a shodný v obou 

řešených variantách střešních konstrukcí. 

 

8. Výplně otvorů 

 

V budově se nachází dveře dvojího druhu, interiérové a exteriérové. V interiéru, obzvláště 

v části mokrého provozu, jsou vysoké nároky na použitý materiál a povrch dveří. Proto jsou 

voleny speciální dveře do mokrého prostředí, tvořené rámem z polystyrolových profilů a 

vloženým jádrem z polystyrénu tl. 34 mm. Na tuto konstrukci jsou oboustranně nalisovány 

desky z vysokotlakého laminátu – HPL tloušťky 3 mm. Zárubně jsou hliníkové obložkové, 

taktéž voleny speciálně do mokrého provozu. V kombinaci se speciálními, již zmíněnými 

dveřmi do mokra tak tvoří funkčně nenahraditelný celek. [13]  

 

V objektu se vyskytuje pouze jedno typové hlinikové okno, zasklené izolačním trojsklem, 

tvořící průhled ze vstupní haly do bazénového prostoru. Světlo do budovy je propouštěno 

prosklenými štítovými stěnami tvořené systémem Schuco s nosnými profily pro skleněné 

fasádní tabule. Dále jsou v objektu navrženy okenní otvory, které jsou osazeny ve střešní 

konstrukci. Jedná se o pevně zasklená úzká okna podélného charakteru, orientovaná svou 

délkou na výšku. Jejich tvar byl volen na základě schopnosti vytvořit intimní atmosféru 

vnitřního prostředí, která koreluje s vnitřním povrchem nosných konstrukcí a to pohledovým 

betonem. Souhrnný výpis výplní otvorů je uveden v příloze A10 - Specifikace výrobků. 

 

9. Doplňkové prvky – zelená stěna 
 

Ve vstupní hale objektu je navržena vertikální zahrada, tvořená různými druhy rostlin. 

V prvním kroku instalace vertikální zahrady je nutno připevnit nosný rošt k obvodové 

konstrukci, na který se následně fixují jednotlivé vrstvy izolací. Ty brání průchodu vlhkosti 

do konstrukce obvodové stěny. Nakonec se provede zavěšení speciální akrylové tkaniny, do 

které budou posléze vysázeny vybrané druhy zeleně. Zavlažovací systém vertikální zahrady je 

navržen jako plně automatizovaný, řízený počítačem a vybaven bezpečnostními ventily a 

dávkovacím čerpadlem na živiny. [14] 
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10. Izolace 
 

Přesto že je objekt zhotoven z vodostravebního betonu je navržena izolace proti zemní 

vlhkosti a tlakové vodě pod celou řešenou částí objektu. Je zvolena izolace Penefol 750A. 

Hydroizolace je oboustranně kryta geotextílií Izlotech v tloušťce 2mm. Při provádění 

hydroizolace je nutno dodržovat technologické postupy uváděné výrobcem a průběžně 

sledovat kvalitu provádění. 

 

Tepelná izolace střešní konstrukce je v obou řešených variantách Foamglas T4 v tloušťce 200 

mm. Tato tepelně izolační deska z pěnového skla je vhodná pro všechny typy střech a 

libovolná zatížení. Spodní část budovy je izolovaná deskami Perimetr v tloušťce 100mm. 

 

11. Specifikace výrobků 
 

Viz příloha - A10 Specifikace výrobků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

36 
 

Závěr 
 

Úkolem této bakalářské práce byl návrh Wellness centra Meziměstí a následné zpracování 

částečné projektové dokumentace do stupně pro provádění stavby. V rámci mnou vybrané 

specializace – architektury – mi byla zadána dílčí část interiéru budovy, vedoucím 

specializace. 

 

V daném základním architektonickém návrhu došlo k některým obtížně řešitelným kolizím. 

Projekt byl proto řešen ve dvou variantách. Ve variantě monolitické konstrukce, kde byly 

zachovány prvotní architektonické účinky objektu a ve variantě montované struktury 

střešního pláště, kde bylo přihlíženo na proveditelnost dané konstrukce. V průběhu práce byla 

opětovně řešena otázka vzduchotechniky, která vyústila v konzultaci s externím odborníkem. 

Poznatky získané při těchto konzultacích byly následně využity ve variantním řešení 

montované konstrukce, s ohledem na její pozdější realizovatelnost a funkčnost vnitřního 

klimatu.  

 

Přínos tento práce vidím v rozvoji svých znalostí z oborů architektury i pozemního 

stavitelství, které byly získány při tvorbě a řešení této bakalářské práce. K rozvoji znalostí 

došlo jak odbornými konzultacemi a samostudiem, tak návštěvou odborně zaměřených 

seminářů.  Při dalším studiu by bylo možno použít toto téma jako podklad pro vypracování 

diplomové práce. 
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Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. –  Podmínky ochrany zdravý při práci 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. –  Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích[12] 

Zákon 262/2006 Sb. –  Zákoník práce [9] 

Zákon 309/2006 Sb. –  Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci [10] 
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5. SEZNAM OBRÁZKŮ 
 

 

Obr.1.  Fotodokumentace současného stavu areálu statku v Meziměstí, Zdroj: semestrální 

práce Ateliérové tvorby IV. 

Obr. 2. Fotodokumentace současného stavu areálu statku v Meziměstí, Zdroj: semestrální 

práce Ateliérové tvorby IV. 

Obr. 3. Fotodokumentace současného stavu areálu statku v Meziměstí, Zdroj: semestrální 

práce Ateliérové tvorby IV. 

 

 

 


