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Anotace diplomové práce 

Bc. Marcela Jaworková, Investiční záměr využití bývalé základní školy na ulici Mánesova 

v Havířově, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 

Katedra městského inženýrství, Ostrava 2014, 74 stran, Vedoucí diplomové práce Ing. Jan 

Česelský, Ph.D.  

Ve své diplomové práci jsem se zabývala návrhem změny využití objektu bývalé 

základní školy na Mánesově ulici v Havířově formou investičního záměru. Práce zahrnuje 

poznatky a podklady nezbytné pro zpracování stávajícího stavu a návrhu řešení. Návrh 

řešení je zpracován ve dvou variantách, a to jako komerční a nekomerční využití. 

V případě nekomerčního využití jsem navrhla provoz domova pro seniory a v případě 

komerčního využití jsem objekt využila jako rekreační komplex s ubytovacím zařízením, 

restaurací, wellness, galerií a dětským zábavním centrem. Každá z variant je zpracovaná 

v kompletní formě. 

Klíčová slova: škola, Havířov, rekonstrukce, domov pro seniory, hotel, restaurace, 

wellness, galerie, bazén 

 

Annotation of the Thesis 

Bc. Marcela Jaworková, The investment project of usage the former elementary school on 

the Mánesova street in Havířov, VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 

Engineering, Department of Urban Engineering, Ostrava 2014, 74 pages, Thesis Ing. Jan 

Česelský, Ph.D. 

 I my Thesis I deal with a proposal to change the use of the former elementary 

school on the Mánesova street in Havířov form of investment plan. The work includes the 

knowledge and materials necessary for the processing of the current state and design 

solutions. The proposed solution is prepared in two variants, such as commercial and non-

commercial use. In the case of non-commercial use I proposed traffic home for the elderly 

and in case of commercial use, I object used as a recreational complex with 

accommodation facilities, restaurants, spas, art galleries and a children's entertainment 

center. Each variant is processed in complete form. 
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1. Úvod 

 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila objekt bývalé zvláštní základní školy, na který 

vyhlásilo stavební záměr město Havířov, jemuž připadlo vlastnictví objektu po ukončení 

jeho provozu. Vzhledem k velikosti objektu a naplněnosti tříd, jak základních, tak 

středních škol v Havířově, jsem neuvažovala o vybudování školského zařízení, ale 

polyfunkčního zařízení s občanskou vybaveností. Jako nekomerční využití objektu jsem 

navrhla domov pro seniory s veřejně přístupným krytým bazénem, a návrhem komerčního 

využití objektu je rekreační komplex s ubytovacím zařízením, zařízením veřejného 

stravování, dětských zábavním centrem, galerií, krytým bazénem a wellness centrem.  

 

1.1. Předmět a cíle diplomové práce 

 

Předmětem mé diplomové práce je zpracování investičního záměru využití bývalé základní 

školy na Mánesově ulici v Havířově. Návrh využití vychází ze schválené územně 

plánovací dokumentace a je řešen ve dvou variantách zpracovaných v kompletní formě. 

Cílem této práce je navrhnout komerční a nekomerční využití objektu, aniž by byla některá 

část objektu zdemolována, které bude v závěru práce vyhodnoceno především na základě 

ekonomického hodnocení. 

 

1.2. Podklady ke zpracování 

 

 Územní plán města Havířov účinný od 25. 4. 2014 

 Katastrální mapa 

 Vyjádření dotčených správců sítí uvedených v příloze č. 6 této práce 

 Projektová dokumentace 

 Vlastní fotodokumentace 

 Odborná literatura uvedena v kapitole č. 6 této práce 
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2. Teoretická část 

 

2.1. Názvosloví 

 

2.1.1. Investiční procesy 

 Investice - hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného 

majetku na úrovni stavby, nebo změnu takového majetku na úrovni rekonstrukce, pokud 

má rovněž charakter stavby. 

 Investiční proces - všechny činnosti a operace, které představují přípravu, realizaci, 

využití a odstranění investice 

 Investiční cyklus - časový úsek od zrodu myšlenky o investici až po její likvidaci  

 Investiční záměr - jedna z obvyklých forem předběžných studií pro předběžné 

rozhodnutí o pokračování přípravných fází investičního projektu. Míra nepřesnosti 

údajů, z důvodu častější práce s odbornými odhady, dosahuje až do 20-30 % tolerance. 

[2] 

 

2.1.2. Občanská vybavenost 

 Občanské vybavení - stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání 

a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 

ochranu obyvatelstva [9] 

 Domov pro seniory - stavba poskytující pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby [3] 

 Restaurace - hostinské zařízení zajišťující obslužným způsobem stravovací služby se 

širokým sortimentem pokrmů základního stravování [4] 

 Hotel - ubytovací zařízení s nejméně deseti pokoji pro hosty [3] 

 Galerie - prostory pro výstavy uměleckých děl [4] 

 Wellness - způsob odpočinku a relaxace prostřednictvím různých aromaterapií, masáží, 

léčebných a uvolňujících lázeňských procedur, sauny, solně jeskyně, fitness apod. [22] 
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2.2. Typologické požadavky 

 

2.2.1. Zásady navrhování řešených provozů 

Domov pro seniory 

Domov pro seniory je provozně rozdělen do šesti provozně odlišných částí, a to částí 

vstupní, obytné, společenské, stravovací, zdravotně-ošetřovatelské a hospodářsko-správní. 

Obytná část je tvořena obytnými jednotkami a společně užívanými prostory, jako jsou 

koupelna, WC, prádelna, denní místnost, kuřárna, ošetřovna. Společenskou část provozu 

tvoří víceúčelový sál, promítárna filmů, knihovna, čítárna, místnost pro zájmové aktivity, 

klubovna, dílny. Zdravotně ošetřovatelská část je tvořena pracovnou lékaře, ošetřující 

sestry, vrchní sestry, rehabilitační úsek například s vodoléčbou, místností pro fyzikální 

terapii, kondiční cvičení apod. Do této části také patří oddělení karantény 

a místnost pro přechodné umístění zemřelých. Hospodářsko-správní část je tvořena 

administrativním úsekem s kancelářemi a archivem, a zařízením pro pracovníky, což jsou 

šatny a umývárny, denní místnosti a zasedací místnost. Hospodářkou část provozu pak 

zajišťují sklady, údržbářské dílny, garáže apod.  

Velikost domova nesmí překročit kapacitu 200 míst, v případě odpovídající jinak 

stávající obytné jednotky minimálním standardům a jsou umístěny ve více budovách 

s dostatečně velkou přilehlou parkovou plochou, lze počet míst zvýšit. Celková lůžková 

kapacita domova pro seniory musí být ze 60 % tvořena obytnými jednotkami pro jednu 

osobu a maximálně 20 % obytnými jednotkami pro čtyři osoby. Obytné jednotky pro více 

než čtyři osoby nejsou pro tyto stavby povoleny.  

Obytné jednotky se navrhují podle typu závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, typu 

I,II a III. Obytnou jednotku tvoří obývací místnost v kombinaci s ložnicí a příslušenství 

obytné jednotky tvořené předsíní, WC a koupelnou. Hygienické prostory musí splňovat 

požadavky normy ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny a vyhlášky č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Minimální podlahová plocha obytného pokoje, plocha obytné jednotky bez zápočtu plochy 

příslušenství, případných balkónů a lodžií, je pro jednu osobu  minimálně 16 m
2
 

s odchylkou 2 m
2
. Příslušenství bytu smí používat až 4 osoby a smí být přiděleno 

maximálně ke dvěma obytným pokojům. [3]   

 

 



13 

 

Zařízení veřejného stravování - restaurace 

Stavební program zařízení veřejného stravování je tvořen odbytovou částí, výrobní 

částí, skladovou částí a provozním příslušenstvím (viz. Obr.1). Provozní příslušenství 

zahrnuje kancelář hospodářského vedení, jídelna, šatna a umývárna zaměstnanců, WC 

a úklidová komora. Skladovou část tvoří sklady poživatin, pomocné sklady a příjem zásob 

prostřednictví váhy a rampy. Výrobní částí jsou prostory kuchyně neboli varny, čisté 

a hrubé přípravny, umývárna zvlášť kuchyňského a stolovacího nádobí, příruční sklady 

s chladírenskými boxy a výdejem jídel. Odbytová část je pak tvořena terasou nebo 

předzahrádkou, vstupními prostory, hygienickým zařízením a odbytovým prostorem se 

stolováním.  

Co se týče požadavků na terasy a předzahrádky,  umístění musí být mimo vodící linie, 

předzahrádku je vhodné vyvýšit nejméně o 250 mm s ohledem na bezbariérovost 

a nejvzdálenější místo od offisu nesmí překročit vzdálenost 30 m. Požadavky na 

hygienická zařízení jsou dány normou ČSN 73 4108 a vyhláškou č. 398/2009 Sb. Co se 

týče kapacity těchto zařízení, navrhuje se 1 pisoár na 25 míst u stolu, 1 WC mísa pro muže 

na každých 50 míst u stolu, 1 WC mísa pro ženy na každých 30-50 míst u stolu, předsíň 

s minimálně 1 umyvadlem na 1 WC mísu. Odbytová plocha odpovídá kapacitě zařízení, 

kde průměrná plocha pro jednoho hosta je 1,5-1,8 m
2
. [4]   

 

Ubytovací zařízení - hotel 

Přístup do ubytovacího zařízení by měl být bezpečný a pohodlný pro přijíždějící 

a odjíždějící hosty, měl by umožňovat příjezd motorovým vozidlem. Vstup do zařízení by 

Obr.1 - Schéma stavebního programu restaurace [4] 
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měl umožňovat vstup hostů po celých 24 hodin. Vstup pro zaměstnance se doporučuje 

odděleně při ubytovací kapacitě nad 30 lůžek.  

Minimální šířka chodeb pro hosty je 1500 mm a šířka ramene schodiště pro hosty 1100 

mm. Komunikace pro zaměstnance má šířku nejméně 1200 mm a nesmí se křížit 

s komunikacemi hostů. Hotelové pokoje musí mít předsíňku s průchozí šířkou nejméně 

900 mm. Pro osoby s omezenou schopností pohyb a orientace je průchozí šířka předsíně 

1500 mm a délka 2200 mm. Velikost lůžkového pokoje, plocha ubytovací jednotky bez 

započítání plochy předsíně, koupelny, WC a balkónu, závisí na třídě hotelu. Velikost 

lůžkového pokoje se pak pohybuje v rozmezí 8 m
2
 až 12 m

2
 pro jednolůžkové pokoje a 12 

m
2
 až 16 m

2
 pro dvoulůžkové pokoje. Jestliže má pokoj více než dvě lůžka, má být pro 

každé další lůžko zvětšena obytná plocha pokoje o 5 m
2
. Světlá výška hotelového pokoje 

musí být minimálně 2600 mm. Hygienická zařízení s minimální plochou 4 m
2
 se na 

pokojích zřizují v závislosti na třídě ubytovacího zařízení. Třídu označuje počet hvězdiček. 

Hotely s jednou hvězdičkou  mají pouze 10 % pokojů vybavených hygienickým zařízením. 

Hotely se dvěma hvězdičkami mají 25 % pokojů s hygienickým zařízením 

a u tříhvězdičkového hotelu je to 75 % pokojů. Ostatní třídy mají 100 % pokojů 

s hygienickým zařízením. Hygienická zařízení s teplou a studenou vodou jsou opatřeny 

obklady nebo snadno omývatelným povrchem stěn do výše 1 800 mm. Šatny a hygienická 

zařízení splňují požadavky normy ČSN 73 4108 a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Podlahy pokojů 

tříhvězdičkových hotelů a výše musí být pokryty kobercem. [3] [7]     

 

Galerie 

Provoz galerie je rozložen do tří zón, zóny primární, sekundární a terciální. Primárními 

prostory jsou výstavní sály, přednáškové sály, studovny apod. Mezi sekundární prostory 

patří depozitáře, vedení, administrativa, technické zázemí. Terciální neboli doplňkovou 

zónou jsou prostory restaurace, bufetu, prodejny, multimediálního centra atd. 

Stavební program muzeí a galerií se skládá ze vstupní haly, pokladny, šatny, 

hygienických zařízení, centrální haly, atria, přednáškového sálu, knihovny, sbírky, 

pracovny, archiv, laboratoře, fotokomora, dílny, balení, expedice a sklady. [4] 

V galerii, jako stavbě se shromažďovacím prostorem, musí být vyřešeno odkládání 

oděvů. Co se týče hygienických zařízení, navrhují se zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. 

Vždy pro 50 žen a 100 mužů se navrhuje alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou 

mísou a dále vždy pro 50 mužů jedno pisoárové stání nebo mušle. Dále musí být 
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k dispozici alespoň jedna samostatná místnost pro osoby tělesně postižené. Personál musí 

mít hygienické zařízení odděleně od zařízení pro veřejnost. Šatny a hygienická zařízení 

musí podléhat požadavkům normy ČSN 73 4108 a vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. [7] 

    

Kryté bazény 

Stavební program krytého bazénu tvoří hala s bazénem, šatny a hygienická zařízení, 

provozní, skladovací a administrativní místnosti, strojní a instalační vybavení. 

Co se týče šaten, navrhují se minimálně dvě převlékací kabiny s úpravami pro přístup 

vozíkem a opatřeny sklápěcím sedátkem. Vysoký požadavek je kladen na protiskluznost 

všech podlahovin těchto zařízení. Hygienická zařízení se navrhují nejčastěji 

v poměru 50% žen a 50% mužů. Hygienické prostory tvoří sprchy v poměru 1 sprcha na 

12-15 uživatelů, WC v poměru 1 WC na 40-60 žen a 60-100 mužů, pisoáry ve stejném 

počtů jako WC a umyvadla v poměru 1 umyvadlo na 1 WC. Při vstupu se navrhuje navíc 

min. jedno WC pro muže a dvě pro ženy. Šatny a hygienická zařízení musí podléhat 

požadavkům normy ČSN 73 4108 a vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. [4] [6]  

  

Obr.2 - Schéma provozu muzeí a galerií [4] 
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Tab. 1 - Orientační údaje pro dimenzování jednotlivých částí sauny [4] 

Wellness centrum 

Stavební program toho zařízení je obdobný jako u krytých bazénů, je tvořen halou 

s wellness zařízeními, jako jsou sauna, parní kabina, whirpool, kneiperrův chodník, 

slunečná louka, relaxační lehátka apod. Dále je stavební program tvořen místnostmi 

například pro solnou jeskyni, masáže, floating aj., šatnou s hygienickým zařízením, 

vstupními místnostmi s pokladnou, provozními a strojními místnostmi. Šatny a hygienická 

zařízení se navrhují stejně jako u krytých bazénů. 

Základní zařízení sauny tvoří prohřívárna a ochlazovna. Co se týče prohřívárny, na 

jednu osobu připadá minimální prostor 2 m
3
 a každé čtvrté osobě musí být umožněno 

saunování v leže. Výška sauny se pohybuje v rozmezí 2 až 2,5 m, kde nejmenší vzdálenost 

od nejvyšší lavičky ke stropu je minimálně 1,1 m. Lavice se navrhuje v délce 600 mm na 

jednu osobu a v šířce v rozmezí 500 mm až 800 mm, stupně jsou pak v rozmezí 350 mm až 

450 mm. Dveře se navrhují vždy otvíravé ven z prohřívárny. Ochlazovna může být  řešena 

jako venkovní bazének nebo vnitřní ochlazovací sprchy na ruční ovládání. U vnitřních 

ochlazovacích sprch je stěny nutno řešit do výšky 2 až 2,2 m obkladem se snadno 

omývatelnou úpravou. Sauny pro tělesně postižené musí dodržet manévrovací plochu 

vozíku, nejnižší úroveň lavice musí být 500 mm nad podlahou, další lavice pak výšky 300 

mm. Po celé vnitřní stěně musí být dřevěné madlo, ochlazovací sprchy musí splňovat 

požadavky na sprchy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ochlazovací bazének také musí být 

zpřístupněn. Veškeré hygienické prostory musí odpovídat požadavkům normy ČSN 73 

4108 a vyhlášce č. 398/2009 Sb. [4]  
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2.2.2. Zásady navrhování parkování 

Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech zdrojů a cílů 

dopravy, a to u bytových staveb, občanských staveb, výrobních a administrativních 

zařízení apod. Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné 

plochy mimo prostor místní komunikace, v samostatných objektech nadzemních 

i podzemních, jako součástí bytového i nebytového charakteru. [14] 

Stanovení počtu parkovacích stání 

Celkový počet potřebných stání u staveb se určí výpočtem podle vzorce uvedeného 

v normě ČSN 73 6110. Pro výpočet je nutno předem stanovit základní počet parkovacích 

a odstavných stání podle Tabulky 34 uvedené v této normě. Dále je nutno znát součinitel 

vlivu stupně automobilizace a stupeň redukce počtu stání určený charakterem území podle 

tabulky. [12] 

Tab. 2 - Součinitel vlivu stupně automobilizace [14] 

Tab. 3 - Charakter území [14] 
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Technické parametry parkovacích stání 

Parkovací stání se umisťují tak, aby byla zajištěna docházková vzdálenost pro krátkodobé 

stání 200 m a pro dlouhodobé stání 300 m. Velikost a uspořádání parkovacích stání se 

navrhuje v souladu s normou ČSN 73 6056. [12]  

Dle normy ČSN 73 6056 rozlišujeme parkovací stání podle kategorie vozidel, skupin 

uživatelů a podle vztahu k pozemní komunikaci. Minimální rozměry jednotlivých typů 

stání jsou uvedeny v tabulce normy (viz Tab. 5).  

Tab. 5 - Rozměry parkovacího stání pro osobní a lehká užitková [12] 

vozidla [11] 

 

Tab. 4 - Součinitel redukce počtu stání [14] 
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Sklon parkovacích stání nemá být větší v příčném směru něž 5 % a v podélném směru 

3 %. Pokud je navržen parkovací pás podél jízdního pásu, může být příčný sklon stání 

v závislosti na příčném sklonu komunikace až 9 %. U parkovacích pruhů nesmí být 

podélný sklon stání větší než 6 %. Součástí návrhu musí být odvádění srážkových vod ze 

zpevněných ploch parkoviště. Parkovací stání se nesmí umisťovat v rozhledových polích 

křižovatek a sjezdů, v křižovatkách a ve vzdálenosti 5 m před i za hranou křižovatky, 

v odbočovacích, připojovacích a vyhrazených pruzích, v prostoru zastávek veřejné linkové 

dopravy, v prostoru rozhledových polí železničních přejezdů nebo před přechodem pro 

chodce. [12] 

 

2.2.3. Zásady navrhování šaten hygienických prostorů 

Šatny 

 Šatna je samostatná místnost se vstupem šířky nejméně 800 mm. Šatny, sloužící 

osobám s tělesným postižením musí mít dveře opatřené vodorovným madlem ve výšce 800 

- 900 mm a ochranou proti mechanickému poškození vozíkem do výšky 400 mm. 

Počet míst v šatně musí odpovídat celkovému počtu uživatelů s desetiprocentní rezervou. 

Podle druhu staveb navrhujeme šatny věšákové bez obsluhy, věšákové s obsluhou 

a skříňkové, jejichž parametry jsou uvedené v normě ČSN 73 4108. [11] 

 

Záchody 

  Záchody se navrhují společné nebo oddělené pro muže a ženy. Společné záchody 

mohou být v zařízeních pro děti předškolního věku a na pracovištích do pěti pracovníků. 

U veřejně přístupných staveb se navrhují záchody odděleně pro veřejnost a pro 

zaměstnance. Místnost se záchody a pisoáry musí mít záchodovou předsíň. Záchody 

oddělené pro muže a ženy nesmí mít společnou záchodovou předsíň. Předsíň musí být 

větraná a vybavuje se umyvadly, odpadkovým košem, zrcadly, zařízením pro osušení 

rukou, věšáky a odkládacími poličkami. Rozměry záchodových kabin a vzájemné 

vzdálenosti sanitárních zařízení záchodů jsou uvedené v normě ČSN 73 4108. [11] 

Bezbariérové záchodové kabiny musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 

2150 mm. Záchodová kabina s využitím asistence musí mít šířku nejméně 2200 mm 

a hloubku nejméně 2150 mm. Šířka vstupu musí být minimálně 800 mm. Dveře musí být 

otvíravé ven a zámek dveří musí být zjistitelný zvenku, a musí být z vnitřní strany opatřeny 

vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Záchodová mísa musí být osazena v osové 

vzdálenosti 450 mm od boční stěny a minimálně 700 mm od zadní stěny. Horní hrana 
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Obr. 3 - Bezbariérové WC [3]  

sedátka musí být ve výši 460 mm od podlahy. Ovládání splachovacího zařízení musí být 

umístěno na straně s volným přístupem k míse a ve výši maximálně 1200 mm. Ovladač 

signalizačního systému nouzového volání musí být v dosahu ze záchodové mísy, a to ve 

vzdálenosti 600 - 1200 mm nad podlahou a také z podlahy a to nejvýše 150 mm nad 

podlahou. Po obou stranách záchodové mísy musí být madlo, u záchodových mís 

přístupných z jedné strany je sklopné madlo na straně přístupu a pevné madlo na straně 

druhé. U záchodových mís přístupných z obou stran musí být na obou stranách sklopný 

madla. Vzájemná vzdálenost madel je 600 mm a jsou kotveny ve výšce 800 mm nad 

podlahou. Sklopné madlo přesahuje záchodovou mísu o 100 mm a pevné madlo o 200 mm. 

Umývadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou  baterií s pákovým ovládáním. Horní 

hrana umývadla musí být ve výšce 800 mm a vedle umývadla musí být ukotveno svislé 

umyvadlo v délce nejméně 500 mm. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výšce 

maximálně 900 mm a horní hrana minimálně 1800 mm nad podlahou. U sklopného zrcadla 

nesmí ovládací páka vystupovat do prostoru. [8] 

 

Umyvárny 

Umyvárny se navrhují pro částečnou nebo úplnou tělesnou očistu. Zpravidla se umisťují 

vedle šaten a musí být odděleně pro muže a pro ženy. Společné umývárny pro obě pohlaví 

jsou v zařízeních pro děti předškolního věku. Každé umývací místo musí mít mísící baterii 

pro studenou a teplou vodu a samostatný odpad. Umývárna se sprchami musí být spojena 

s prostorem pro osušení. Umývárny pro částečnou očistou se vybavují umývadly, 

umývacími žlaby, případně fontánkami a vaničkami na mytí nohou. Umývárny pro 
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celkovou tělesnou očistu se vybavují sprchami, sprchovými mísami, výjimečně vanami, 

umývadly a vaničkami na mytí nohou. Nejmenší rozměry a vzájemné vzdálenosti 

sanitárních zařízení umýváren jsou uvedené v normě ČSN 73 4108. [11] 

Sprchové kouty a sprchové boxy pro osoby s omezenou schopností pohybu musí mít 

šířku a hloubku nejméně 900 mm. Vedle sprchového prostoru musí být volný prostor pro 

odložení vozíku o šířce 1000 mm a hloubce 1200 mm. Výškový rozdíl podlahy a dna 

sprchovacího boxu nebo koutu nesmí být více než 20 mm. Sprchové kouty a boxy musí být 

vybaveny sklopným sedátkem v osové vzdálenosti 600 mm od rohu a ve výšce 460 mm 

nad podlahou. Nejmenší rozměry sedátka jsou 450 x 450 mm. V dosahu maximálně 750 

mm od rohu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním, u které je ukotveno svislé 

a vodorovné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výšce 800 mm nad podlahou, dlouhé 

nejméně 600 mm a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchovacího koutu. Svislé madlo 

musí být nejméně 500 mm dlouhé a musí být umístěno ve vzdálenosti 900 mm od rohu 

koutu. [8]  

 

Přebalovací kabiny 

Přebalovací kabina musí mít šířku nejméně 1600 mm a hloubku nejméně 1800 mm. 

Vstup do kabiny musí mít šířku nejméně 900 mm a dveře musí být otvíravé ven. 

Přebalovací kabina musí být vybavena přebalovacím pultem, umývadlem a musí umožnit 

manipulaci s dětským kočárkem. [8] 

 

 

 

Obr. 4 - Bezbariérový sprchový kout [3] 
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3. Praktická část 

 

3.1 Úvodní údaje o řešeném území 

 

3.1.1 Základní údaje o městě Havířov 

Město Havířov se rozprostírá plochou 3200 ha na východním území České Republiky, 

v Moravskoslezském kraji, přibližně 11 km jihovýchodně od Ostravy. Povrch území je 

mírně členitý, nadmořská výška se pohybuje okolo 260 metrů nad mořem. Klimatické 

podmínky jsou ve městě vcelku mírné, průměrná roční teplota je okolo 8°C a průměrné 

roční srážky kolem 800 mm.  

Havířov je od roku 1992 statutárním městem, složeným z osmi městských částí. Jsou to 

Bludovice, Šumbark, Havířov-město, Podlesí, Životice, Dolní Datyně, Dolní a Prostřední 

Suchá. Těchto 8 částí obývalo ke dni 1. 1. 2013 je 78 713 obyvatel. [www.havirov-city.cz] 

 

3.1.2 Základní údaje o řešeném území 

Řešená lokalita se nachází v blízkosti centra města Havířov, v městské části Havířov-

město (viz Obr.5). Řešené území se rozprostírá na parcelách č. 2323, 2324, 2325 a 2326 

katastrálního území Havířov-město. Vlastníkem všech dotčených parcel je Statutární město 

Havířov. Území je velmi dobře dopravně dostupné. Dostupnost automobilovou dopravou 

je nyní zajištěná z ulice Josefa Hory, je možné napojení i na ulici Mánesova a Moskevská. 

Na ulici Mánesova, která lemuje řešené území, se nachází zastávka MHD, na které 

zastavují tři linky. Velmi dobře je také území napojeno na technickou infrastrukturu. 

Nachází se zde vedení veřejného vodovodu, plynovodu, jednotné kanalizace, 

telekomunikací, elektrické energie a rozvodů tepla. Plocha řešeného území je 

v územním plánu vymezena pro stavby občanského vybavení. Na území se nachází objekt, 

který byl donedávna využíván jako zvláštní základní škola. Na pozemku se také nachází 

několik již neudržovaných hřišť, které jsou volně přístupné, jelikož území je pouze 

částečně oplocené. Po ukončení provozu školy bylo vlastnictví pozemku a objektu 

převedeno z Moravskoslezského kraje na město Havířov. Následně město vyhlásilo 

Obecný záměr na využití komplexu na Mánesově ulici. 
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3.1.3 Základní údaje o řešeném objektu 

Řešeným objektem je komplex devíti pavilonů, které byly postaveny v roce 1975 za 

účelem vybudování zvláštní a pomocné školy. Provoz školy byl však v důsledku velmi 

nízké naplněnosti v roce 2013 ukončen.  V posledních letech provozu byli využívány 

pouze některé pavilony, tudíž ostatní pavilony chátraly. Dnes se objekt spolu s plochami 

hřiště tváří jako brownfield. Správou nemovitostí celého areálu je pověřena Městská 

realitní agentura, s.r.o.  

 

 

3.2 Analýza konkurence 

 

3.2.1 Domovy pro seniory a domy s pečovatelskou službou 

zařízení adresa kapacita popis 

Domov seniorů 

Helios 

  J. Seiferta 1530/14 

  Havířov-Město 

  73601 

36 lůžek 

(domov pro 

seniory) 

50 lůžek 

(domov se 

zvláštním 

režimem)  

Středisko poskytuje dvě pobytové 

sociální služby, domov pro seniory 

a domov se zvláštním režimem. 

Obě služby poskytují ubytování, 

celodenní stravu o třech hlavních 

jídel, pomoc při běžných úkonech, 

pomoc při osobní hygieně, kontakt 

se společenským prostředím, 

terapeutické a aktivizační činnosti. 

Cílová skupina jsou senioři 

starší 65 let. 

Domov seniorů 

Luna 

  Lidická 1200/52C 

  Havířov - Šumbark 
188 lůžek 

Středisko poskytuje sociální péči 

formou celoročního pobytu. Cílová 

Obr. 5: Lokace území v rámci města [upraveno z www.mapy.cz] 
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  736 01 skupina jsou senioři starší 65 let. 

Středisko Luna poskytuje stejné 

služby jako středisko Helios, jelikož 

obě střediska spadají pod 

příspěvkovou organizaci Domov 

seniorů Havířov, s.r.o.   

Domov s 

pečovatelskou 

službou 

  Mládežnická 10 a12 

  Havířov - Podlesí 

  736 01 

79 bytů 0+1 

54 bytů 0+2 
Poskytovatelem služeb jsou 

Sociální služby Města Havířov, které 

poskytují v tomto zařízení služby 

ambulantní a terénní. Kapacita 

ambulantních služeb je 11 klientů 

a terénních služeb 20 klientů. Cílové 

skupiny nejsou omezeny věkem, 

mohou to být osoby s chronickým 

onemocněním, chronickým 

duševním onemocněním, zdravotním 

postižením, rodiny s dětmi, senioři. 

Domov s 

pečovatelskou 

službou 

  Karvinská 3 

  Havířov - Město 

  736 01 

47 bytů 1+1 

12 bytů 0+2 

1 byt 1+2 

Domov s 

pečovatelskou 

službou 

 Generála Svobody 15 

 Havířov - Město 

 736 01 

41 bytů 0+1 

69 bytů 0+2 

Domov s 

pečovatelskou 

službou 

  Střední 3 

  Havířov - Šumbark 

  736 01 

30 bytů 0+1 

15 bytů 0+2 

Domov s 

pečovatelskou 

službou 

  Opletalova 44 

  Havířov-Šumbark 

  736 01 

3 byty  1+1 

5 bytů 1+2 

 

3.2.2 Ubytovací zařízení 

zařízení adresa kapacita popis 

Zámek 

Havířov 

  K Zámečku 2 

  Havířov-Město 

  73601 

20 lůžek  

Hotel Zámek Havířov nabízí 

ubytování v nadstandardně 

vybavených 6-ti dvoulůžkových 

pokojích a čtyřech apartmánech 

s vlastním hygienickým zařízením. 

Součástí hotelu je restaurace s letní 

terasou, dětské hřiště, salonky 

a obřadní síň. 

Hotel dům 

Impuls 

  U Hřiště 1324/136 

  Havířov - P. Suchá 

  735 64 

118 lůžek 

Hotelová část zařízení nabízí 

ubytování ve standardně vybavených 

59-ti dvoulůžkových pokojích 

a apartmánech s vlastním 

hygienickým zařízením. Součástí 

komplexu je ubytovna dlouhodobého 

charakteru s 396-ti dvoulůžkovými 

pokoji, sportovní areál, bufet, 

kavárna, pronajímatelné salonky, 

klubovny, kinosál, doplňkové  

služby jako masáže, pedikúra, 

kadeřnictví. 

Hotel Rudolf 

  U Motelu 861/3 

  Havířov - Město 

  736 01 

69 lůžek 

Hotel Rudolf nabízí ubytování 

v pokojích standard, komfort 

a apartmánech s vlastním 

hygienickým zařízením. Součástí 
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hotelu je wellness, restaurace, 

salonky, kavárna a lobby bar. 

Wellness nabízí saunu, infrasaunu, 

masáže, whirpool a vyhřívaná 

relaxační lehátka.    

Hotel U Jelena 

  U Jelena 3 

  Havířov - Šumbark 

  736 01 

30 lůžek 

Hotel U Jelena nabízí ubytování 

v 16-ti nadstandardně vybavených 

pokojích s vlastním hygienickým 

zařízením. Dva pokoje jsou 

vybaveny vanou s perličkovou 

lázní. Součástí hotelu je 

restaurace, společenský sál 

a zahrada s  pergolou, grilem 

a dětským hřištěm.   

Hotel Fridrich 

 Nad Hrází 728 

 Těrlicko 

 735 42 

60 lůžek 

Hotel Fridrich nabízí ubytování 

ve 20-ti jednolůžkových 

a dvoulůžkových pokojích, studiích 

a apartmánech s vlastním 

hygienickým zařízením. Součástí 

hotelu je restaurace s letní terasou, 

salonek, banketka a relaxační 

komplex, který nabízí finské a parní 

sauny, ochlazovací bazén a masáže.  

Hotel 

Jaškovská 

krčma 

  Přehradní 454 

  Těrlicko 

  735 42 

63 lůžek 

Hotel ve středověkém stylu nabízí 

ubytování v 19-ti jednolůžkových 

a dvoulůžkových pokojích 

a apartmánech s vlastním 

hygienickým zařízením. Součástí 

komplexu je stylová restaurace 

rozčleněná na sedm tematických 

místností, sportovní areál 

s tenisovými kurty, ruskými 

kuželkami nebo hřištěm 

pro volejbal a nohejbal.   

Penzion U 

Supa 

  U Pošty 4 

  Havířov - P. Suchá 

  735 64 

20 lůžek 

Tento rodinný Bed & Breakfast 

penzion nabízí ubytování 

v jednolůžkových a dvoulůžkových 

pokojích s vlastním hygienickým 

zařízením, a apartmánu s vířivkou. 

Stravování je řešeno formou 

cateringu. K dispozici je letní terasa 

s grilem. Poskytuje služby žehlení, 

praní a Shuttle servis z penzionu na 

nádraží při pobytu nad 5 nocí. 

Penzion 

Legendario 

  Přátelství 400/13a 

  Havířov - Životice 

  736 01 

14 lůžek 

Penzion Legendario nabízí ubytování 

ve 4 jednolůžkových pokojích 

a dvoulůžkovém pokoji s vlastním 

hygienickým zařízením. Součástí 

komplexu je restaurace, letní 

zahrádka s grilem, salonek, dětské 
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hřiště a hřiště na plážový volejbal.  

Penzion bar 

restaurace 

Amerika 

  Padlých hrdinů 149 

  Havířov - Životice 

  736 01 

22 lůžek 

 

Nekuřácký penzion v americkém 

stylu nabízí ubytování v 9-ti luxusně 

zařízených jednolůžkových 

a dvoulůžkových pokojích s vlastním 

hygienickým zařízením. Součástí 

penzionu je nekuřácká restaurace, 

banketka a bar.  

Penzion 

Tarem 

  Chatová 98/9 

  Těrlicko 

  735 42 

50 lůžek 

Penzion Tarem nabízí ubytování ve 

12-ti dvou, tří, čtyř i šestilůžkových 

pokojích s vlastním hygienickým 

zařízením. Jeden z pokojů má 

hydromasážní vanu. Součástí 

penzionu je restaurace, pláž s barem 

a zahrádkou, altánek s ohništěm, 

dětské hřiště.   

Na Císařství 

  Stonavská 51/6 

  Horní Suchá 

  735 35 

19 lůžek 

Sportovní a relaxační centrum 

a restaurace Na Císařství poskytuje 

ubytování v 6-ti dvoulůžkových 

pokojích, třílůžkovém pokoji 

a apartmánu s vlastním hygienickým 

zařízením. Součástí komplexu je 

restaurace, solná jeskyně, vnitřní 

badmintonový kurt, finská sauna, 

infrasauna, tenisový nebo 

nohejbalový kurt. 

Boršičanka 

  U Stromovky 7 

  Havířov - Město 

  736 01 

32 lůžek 

Hotel Boršičanka nabízí ubytování 

v 11-ti dvou, tří a čtyřlůžkových 

pokojích s vlastním hygienickým 

zařízením. Součástí hotelu je 

banketka, vyhlášená pizzerie, 

vinárna a crepeii a venkovní 

posezení.  

 

3.2.3 Restaurace v okruhu 1 km od řešeného území 

zařízení adresa popis 

Srub Zátiší 

  Zátiší 2 

  Havířov-Podlesí 

  736 02 

Restaurace postavena ve stylu kanadského srubu 

nabízí posezení uvnitř srubu s otevřeným 

ohništěm, posezení venkovní s grilem a dětským 

hřištěm. V návaznosti na venkovní posezení se 

nachází veřejně přístupné sportovní hřiště 

základní školy Mládežnické. 

Restaurace 

u Šimaly 

  Fryštátská 958/38 

  Havířov - P. Suchá 

  735 64 

Restaurace s dlouholetou tradicí zahrnuje vnitřní 

prostory s kulečníkem a velkoplošnou televizí, 

venkovní prostory letní zahrady s dětským 

hřištěm, dětským koutkem nebo výběhem 
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s  domácími zvířaty. Součástí vnitřních prostor 

restaurace je malý salonek a velký sál. 

Restaurace 

Stolárna 

  Lašská 1153/19 

  Havířov - Město 

  736 01 

Restaurace Stolárna nabízí pouze restaurační 

služby. V letním období lze využít letní zahrádku. 

Restaurace nabízí denní menu, klasická jídla 

i pizzu připravovanou v profesionální pizza peci. 

Restaurace 

Šatlava 

  Dlouhá Třída 44 

  Havířov - Město 

  736 01 

Non stop restaurace Šatlava nabízí stylové 

posezení v centru města. Restaurace je vybavena 

kulečníkem, biliardem, šipkami, 7-mi televizory, 

promítacím plátnem, hernou a klimatizací.  

Čarodějky 

 Dlouhá Třída 24B 

 Havířov - Město 

 736 01 

Stylová restaurace a bar  nabízí kuřáckou  část, 

nekuřáckou část a banketku. V letních měsících 

lze využít venkovní posezení na terase.  

Bellevue 

  E. F. Buriana 869/4a 

  Havířov - Město 

  736 01 

Restaurace Bellevue se nachází v samotném 

centru města. Součástí restaurace je venkovní 

terasa, ze které je výhled na samotné centrum.  

Restaurace 

bar Paradox 

  Dlouhá Třída 1523 

  Havířov - Město 

  736 01 

Restaurace ve stylu amerických 70. let nabízí 

restaurační služby, rozvoz jídla od 10-té do 

14-té hodiny, možnost uzavření společnosti 

pro 50 a více osob. V restauraci se dále 

nachází bar a dvě bowlingové dráhy.  

Restaurace 

Vinamet 

  Dělnická 566/12 

  Havířov - Město 

  736 01 

Restaurace Vinamet se nachází v samotném 

centru města nabízí kuřáckou část a nekuřáckou 

část, která je zároveň banketkou. Každý 

čtvrtek, pátek a sobotu od 17 - 22 h se koná 

poslech klavírní hudby. 

 

3.2.4 Dětská zábavní centra 

zařízení adresa popis 

Dětský koutek 

v Globus - 

Havířov 

  U Skleníků 1490/24 

  Havířov - P. Suchá 

  736 42 

Dětský koutek se nachází v hypermarketu Globus 

v Havířově a provozovatelem je f-a Renata -

Kulesová - Dětský svět. Tématem dětského 

koutku je podmořský svět, nachází se zde hrací 

sestava se skluzavkou a tunelem, televizor, 

pracovní stůl. Konají se zde také různé akce, 

například malování na obličej, dopravní značky, 

hrajeme si s modelínou, podzimní koláže aj.  

JoJo park 

  Výškovická 3086/44 

  Ostrava - Zábřeh 

  700 30 

Toto rodinné zábavní centrum s herní plochou 

1000 m
2
 je největším centem v kraji, nabízí 

rodičům posezení v kavárně, a dětem bohaté 

využití. V zařízení se nachází vyhrazený prostor 

pro děti do 3 let, skluzavky, bazénové 

skluzavky, dvoupatrový labyrint, herní 

pohybová konzole, nafukovací skákací hrad, 

pneumatická děla, mini-golf, taneční podložky, 

ping-pong, stolní magnetický fotbal. Také se 

zde nachází kulturní a promítací sál. Konají se 
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zde různé zábavní akce, jako například malování 

na obličej, tvořivé dílny, balónková show, 

Mikuláš aj. V době od 8:00 - 10:30 je park 

vyhrazen pro návštěvy mateřských škol. 

Centrum 

Jungle 

  Dr. Martínka 1590/6 

  Ostrava - Hrabůvka 

  700 30 

Centrum Jungle je především interiérové 

dětské hřiště, které je vybaveno trampolínou, 

síťovými překážkami ve třech patrech se 

skluzavkou, mostem, rozhlednou, bazénem 

s balonky a pavoučí sítí. Pro rodiče je k dispozici 

kavárna. V  centru se nachází i narozeninový 

salonek. V letních měsících lze využít venkovní 

hřiště s nafukovacím skákacím hradem, 

skluzavkami, houpačkami a posezením pro rodiče. 

Doplňkové služby jsou tábory a mikroškolky. 

Herna 

Lumpíkov 

  Třída T.G.M. 1108 

  Frýdek - Místek 

  738 01 

Lumpíkov je herna pro děti, ve které se nachází 

prolézačka se skluzavkou, bazénky s balónky, 

trampolína, odrážedla, autíčka a další hračky. 

 

3.2.5 Galerie 

zařízení adresa popis 

Galerie 

Prostor 

  J. Seiferta 1530/14 

  Havířov-Město 

  73601 

Cílem galerie je prezentovat různé umělecké 

obory, a to malířství, fotografie, kresby, 

sochařství, keramiky, řezby, módu, design. 

Galerie prostor pořádá vernisáže, prodejní 

výstavy, výtvarné dílny pro rodiče s dětmi aj. 

Galerie 

Maryčka 

  Lidická 1200/52C 

  Havířov - Šumbark 

  736 01 

Městské kulturní středisko - Galerie 

Maryčka se nachází v kulturním domě Petra 

Bezruče v Havířově. Galerie  provozuje 

výstavy výtvarného umění. 

Výstavní síň 

Viléma 

Wünsche 

  Mládežnická 10 a12 

  Havířov - Podlesí 

  736 01 

Městské kulturní středisko - Výstavní síň Viléma 

Wünsche se nachází v kulturním domě 

Leoše Janáčka v Havířově. Prostory síně 

jsou pronajímatelné, konají se zde pravidelné 

výstavy výtvarného umění. 

Výstavní síň 

Musaion 

  Karvinská 3 

  Havířov - Město 

  736 01 

Výstavní síň Musaion se nachází v Muzeu 

Těšínska v Havířově. Pořádají se zde 

pouze proměnné výstavy s technickou 

a vlastivědnou tematikou regionu Těšínské 

Slezsko. Roční počet výstav je 3 až 4.   

 

3.2.6 Kryté bazény a wellness 

zařízení adresa popis 

ZŠ a SŠ 

Šumbark 

  J. Seiferta 1530/14 

  Havířov-Město 

  73601 

Základní a střední škola Havířov - Šumbark 

disponuje veřejně přístupným plaveckým 

bazénem o kapacitě 52 neplavců a 32 plavců. 
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Součástí komplexu je veřejně přístupná sauna pro 

12 osob a další objekty soukromého  charakteru. 

Městská 

sportovní hala 

Slávie 

  Lidická 1200/52C 

  Havířov - Šumbark 

  736 01 

Městská sportovní hala slouží jak pro širokou 

veřejnost, tak i školská zařízení. Je zde mnoho 

způsobů sportovního využití. Nachází se zde 

tělocvičny, sauna, bazén rozměrů 12,5 x 7,4 m 

hloubky 0,8 m sloužící převážně pro výcvik 

batolat a dětí a také ragbyové hřiště. 

Sportovní 

areál Impuls 

  Mládežnická 10 a12 

  Havířov - Podlesí 

  736 01 

Sportovní areál se nachází v areálu Hotelu Dům 

Impuls. Areál nabízí ubytování, několik možností 

sportovního využití a využití sauny.  

Sportovní a 

relaxační 

centrum Na 

Císařství 

  Karvinská 3 

  Havířov - Město 

  736 01 

Sportovní a relaxační centrum Na Císařství 

disponuje různými hřišti, nabízí také využití 

solné jeskyně, finskou saunu a parní kabinu. 

Doplňkovou službou centra je ubytování. 

Relax Havířov 

 Generála Svobody 15 

 Havířov - Šumbark 

 736 01 

Relax centrum Havířov nabízí komplexní služby 

v oblasti aktivního i pasivního odpočinku. Lze 

zde využívat solnou jeskyni, fitness centrum, 

solárium, whirpool, infrasaunu nebo masáže.  

Hotel Fridrich 

 Nad Hrází 728 

 Těrlicko 

 735 42 

Hotel Fridrich nabízí kromě ubytovacích 

služeb, i služby wellness. Wellness je zařízeno 

finskou saunou, ruskou baňou, solno - jodovou 

parní saunou, ochlazovacím bazénem, venkovním 

bazénem, perličkovou lázní a dvěma 

odpočinkovými místnostmi. Poskytují také 

masáže a poslech relaxační hudby. 

 

3.2.7. Závěrečné zhodnocení 

Analýzou bylo zjištěno, že město Havířov disponuje mnoha zařízeními pro sociální 

péči, veřejné stravování, ubytování, sport a rekreaci. Nicméně přesto jedním z návrhů 

řešení nového využití je návrh domova pro seniory, kde část objektu bude řešena jako dům 

s pečovatelskou službou. Současné domovy pro seniory v Havířově jsou kapacitně 

naplněny, a také jsou pro některé seniory finančně nedostupné. Vybudováním domova pro 

seniory bude určitě přínosem nejen pro obyvatelé Havířova, ale i nejbližšího okolí. Co se 

týče návrhu komerčního nového využití řešeného objektu, hlavním důvodem návrhu 

hotelu, restaurace, galerie, krytého bazénu s wellness, i přes silnou konkurenci v okolí, je 

komplexnost. V nejbližším okolí se nenachází žádné zařízení, které nabízí možnosti využití 

volného času, relaxace, kulturního vyžití, zábavy, ubytování tzv. "pod jednou střechou". 

Hlavním navrženým zařízením, které nemá konkurenci v kraji, je termální bazén 

s masážními prvky. Dalším navrženým zařízením, které se ve městě nenachází, je dětské 
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zábavní centrum. Ostatní provozy jsou navrženy jako doplňkové. Návrhem multifunkčního 

komplexu město získá turistický cíl, a stalo by se turisticky atraktivnější.  

 

 

3.3  SWOT analýza návrhů řešení 

 

Dle územního plánu platného od 25. 4. 2014 lze objekt využít pro stavby občanského 

vybavení. Existuje nejméně deset způsobů, jak prostory bývalé školy využít. Pro těchto 

deset způsobů nového využití byla zpracována následující SWOT analýza.  

 

Varianta č. 1 - Domov pro seniory 

Varianta č. 1 navrhuje provoz domova pro seniory s rehabilitačním úsekem. Objekt je 

poměrně velký, tudíž nabízí prostory pro minimálně 50 lůžek. Pro zajištění stravování je 

k dispozici bývalá školní jídelna s kuchyní. V prostorách tělocvičen se nachází i plavecký 

bazén. Tyto prostory by byly využívány pro rehabilitační úsek. Venkovní hřiště by bylo 

účelné zřídit jako oplocený lázeňský park přidružený domovu. 

 

 SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Strategicky výhodná poloha, dostatek 

volného prostoru a ploch, poptávka po 

stavbách sociální péče, poptávka po 

pracovních místech, věková struktura města 

Havířov, možnost čerpání dotací z EU 

Špatný technický stav objektu, a tudíž velké 

náklady na rekonstrukci, nízké důchodové 

mzdy obyvatel města Havířov 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Poskytování stálé péče uživatelům, 

případná rychlá pomoc, možnost udržení či 

zlepšení zdravotního stavu rehabilitačními 

procedurami, nové pracovní místa 

Nepřipravenost na využití prostředků z EU, 

nenaplnění kapacity domova z důvodu 

finanční nedosažitelnosti těchto služeb 

 

Varianta č. 2 - Svět zvířat 

Varianta č. 2 navrhuje provoz zábavně-rekreačního komplexu, tematicky zaměřeného 

na zvířata. Hlavní atrakcí by bylo obrovské akvárium v prostorách haly s bazénem. Dále by 

se zde nacházely interaktivní místnosti, prodejny domácích mazlíčků, chovatelských 

potřeb, poradenství aj. Své pobočky a kanceláře by zde mohli mít farmáři, chovatelé, 
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veterináři apod. Venkovní hřiště by mohlo sloužit k vytvoření cvičiště nebo parku pro 

venčení psů. Prostory bývalé jídelny a kuchyně by byli využívány jako restaurace. 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Ojedinělý provoz v kraji, příliv turistů do 

Havířova, zatraktivnění města, dostatek 

volného prostoru, nezaměstnanost 

Špatný technický stav objektu, a tudíž velké 

náklady na rekonstrukci, umístění v sídlišti 

- možný konflikt s okolními obyvateli 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Návštěva v rámci školní výuky, nové 

pracovní pozice, motivace pro návrat 

k farmaření, podnikatelský inkubátor 

v oboru fauny 

Náklady na provoz převýší zisky, 

nedostatek finančních zdrojů na realizaci, 

zvýšení pohybu osob a automobilů 

 

Varianta č. 3 - Herní aréna 

Varianta č.3 navrhuje provoz střediska volného času, které by poskytovalo za úhradu 

různé druhy zábavy. Nacházelo by se zde bojiště paintballu, laser game, místnosti pro PC 

hry, místnosti pro různé druhy kroužků, IQ-park nebo zábavní centrum pro děti jako je 

například JoJo park s.r.o. v Ostravě-Zábřehu. Plochy venkovního hřiště mohou sloužit pro 

aktivity jako je zorbing, lanové centrum, motokáry apod. 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Dostatek volného prostoru a plochy, příliv 

nových zájmových aktivit, zájem 

mladistvých o elektronická herní zařízení, 

poptávka po nových pracovních místech 

Špatný technický stav objektu, a tudíž velké 

náklady na rekonstrukci, existence středisek 

volného času ve městě, finanční situace 

obyvatel města Havířov 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Návštěva v rámci školní výuky, nové 

pracovní pozice, rozvoj inteligence, 

kreativity, vzájemných vztahů dětí 

a mladistvých 

Náklady na provoz převýší zisky, 

nedostatek finančních zdrojů na realizaci, 

zvýšená hlučnost, pohyb osob a automobilů 

 

Varianta č. 4 - Centrum řemesel 

Varianta č. 4 navrhuje provoz komplexu tematicky zaměřeného na řemesla a ruční 

práce. Tento komplex by nabízel prostory pro muzeum řemesel, řemeslných nástrojů, 

mechanismů, ručních prací, výrobků. V další části objektu by muzeum ožilo. V podobě 

podnikatelského inkubátoru by se zde předváděli různá řemesla a ruční práce s možností 
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zaučení a prodejem vyráběných předmětů. Smyslem tohoto návrhu je, aby řemesla ani 

ruční práce nebyla zapomenuta vlivem modernizací doby.  

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Žádná konkurence v kraji, příliv turistů do 

Havířova, dostatek volného prostoru, 

poptávka po nových pracovních pozicích, 

motivace pro volbu budoucího povolání  

Špatný technický stav objektu, a tudíž velké 

náklady na rekonstrukci, umístění v sídlišti, 

ne příliš atraktivní tematika 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Návštěva v rámci školní výuky, nové 

pracovní pozice, možnost naučit se něčemu 

novému, prostory pro podnikatelský 

inkubátor 

Náklady na provoz převýší zisky, 

nedostatek finančních zdrojů na realizaci, 

zvýšení pohybu lidí a automobilů, snížení 

klientely a zisků řemeslníků zaučením 

dalších osob 

 

Varianta č. 5 - Muzeum voskových figurín 

Varianta č. 5 navrhuje provoz muzea se stálou expozicí voskových figurín. Expozice by 

byla postavena tak, aby poukazovala na významné události a osobnosti v historii 

i současnosti. Provoz muzea by byl doplněn interaktivními místnostmi, přednáškovým 

sálem a restaurací. Návštěvníky mohou být nejen široká veřejnost, ale i žáci základních 

a středních škol v rámci výuky. 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Žádná konkurence v kraji, příliv turistů do 

Havířova, dostatek volného prostoru, 

poptávka po nových pracovních pozicích 

Technický stav objektu, nutné investice na 

rekonstrukci objektu, umístění v sídlišti, 

neatraktivní tematika pro mladistvé 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Spolupráce se školskými zařízeními, nové 

pracovní pozice    

Náklady na provoz převýší zisky, 

nedostatek finančních zdrojů na realizaci, 

zvýšení pohybu lidí a automobilů 

 

Varianta č. 6 - Multifunkční rekreační komplex 

Varianta č. 6 navrhuje provoz multifunkčně rekreačního komplexu. V komplexu by se 

nacházelo ubytovací zařízení s wellness centrem, veřejný krytý bazén, restaurace, galerie 

a dětský zábavní park. Plochy bývalého hřiště by poskytovaly plochu pro vytvoření 

veřejného parku s dětským hřištěm. 
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Bezkonkurenční provoz bazénu, wellness 

a dětského zábavního parku, příliv turistů 

do Havířova, dostatek volného prostoru, 

poptávka po nových pracovních pozicích  

Technický stav objektu, náklady na 

rekonstrukci, umístění v sídlišti, existence  

konkurence ve městě, turistická 

neatraktivnost města 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Nové možnosti využití volného času ve 

městě, nové pracovní pozice, příliv turistů, 

zatraktivnění města 

Náklady na provoz převýší zisky, 

nedostatek finančních zdrojů na realizaci, 

zvýšení pohybu lidí a automobilů 

 

Varianta č. 7 - Střední škola 

Varianta č. 7 navrhuje provoz vzdělávacího zařízení, a to odborné střední školy. Škola 

by byla zaměřená na obory, které se ve městě Havířov nenachází. Jsou to například obory 

neobvyklých řemeslných služeb, zdravotnictví, cizí jazyky, umění, sport. Jelikož se 

v objektu nachází plavecký bazén a na pozemku jsou plochy hřišť, nejlepším adeptem by 

byla sportovní škola. Stravování by bylo zajištěno ve stávající jídelně s kuchyní. Vzhledem 

k velikosti objektu může část objektu tvořit kolej, neboli ubytovací část pro dojíždějící 

studenty. 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Dostatek volného prostoru a venkovních 

ploch, poptávka po nových pracovních 

pozicích  

Špatný technický stav objektu, nutné 

náklady na rekonstrukci, umístění v sídlišti, 

nedostatek nezaměstnaných pedagogů  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Nové možnosti ve vzdělávání, možnost 

čerpání dotací z EU, nové pracovní místa, 

studium v místě bydliště 

Nenaplněnost tříd, zvýšení hluku, pohybu 

osob, snížení počtu studentů ostatních škol 

nejen ve městě Havířov 

 

 

Varianta č. 8 - Ubytovna sociálně slabších 

Varianta č. 8 navrhuje provoz sociálního zařízení, a to ubytovny pro sociálně slabší. 

Vzhledem k velikosti objektu bude k dispozici minimálně 50 lůžek. Stravování bude 

zajištěno ve stávající jídelně s kuchyní. Pavilon s bazénem by sloužil jako veřejný krytý 

bazén s pronajímatelnými prostory tělocvičen pro různé sportovní aktivity, jako jsou 

sportovní kroužky, kondiční cvičení, bojové sporty apod. 
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Finanční podpora státu, dostatek prostoru, 

umístění objektu v centru města, velké 

procento sociálně slabších obyvatel  

Špatný technický stav objektu, nutné 

náklady na rekonstrukci, sociálně slabší 

obyvatelé jsou převážně rómové, umístění 

v klidné části města  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Nové pracovní pozice, podpora sociálně 

slabších 

Konflikt s okolními obyvateli, zvýšená 

frekvence výskytu nepřizpůsobivých 

občanů, nedostatek financí na realizaci, 

zhoršení kvality bydlení v lokalitě 

 

Varianta č. 9 - Ústav sociální péče pro tělesně a duševně postižené 

Varianta č. 9 navrhuje provoz ústavu sociální péče pro tělesně a duševně postižené. 

Předpokládaná kapacita je 60 lůžek. Dispozice ústavu bude obdobná jako u provozu 

domova pro seniory. Stravování bude zajištěno ve stávající jídelně s kuchyní. Pavilon 

s bazénem a tělocvičnami by poskytoval prostory pro rehabilitační místnosti, kondiční 

cvičení, masáže, a jiné procedury vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu. 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Kapacitní vytíženost nejbližšího ústavu 

(v Hrabyni), nezaměstnanost v kraji, 

finanční podpora z EU, velmi dobré 

napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu   

Špatný technický stav objektu, nutné 

náklady na rekonstrukci, umístění v sídlišti  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Nové pracovní pozice, zlepšení podmínek 

existence tělesně a duševně postižených  

Nenaplnění kapacity zařízení, nedostatek 

specializovaných pracovníků  

 

Varianta č. 10 - Vysoká škola 

Varianta č. 10 navrhuje provoz vzdělávacího zařízení, a to vysoké školy. Zaměření 

školy by bylo na vysokoškolské obory, které se v nejbližším okolí nenachází. Jsou to 

například obory cizí jazyky, umění, sport, farmacie, právo. Stravování by bylo zajištěno ve 

stávající jídelně s kuchyní. Vzhledem k velikosti objektu může část objektu tvořit kolej, 

neboli ubytovací část pro dojíždějící studenty. 
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Dostatek volného prostoru a venkovních 

ploch, poptávka po nových pracovních 

pozicích 

Špatný technický stav objektu, nutné 

náklady na rekonstrukci, umístění v sídlišti, 

nedostatek specializovaných pracovníků 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Nové možnosti ve vzdělávání, možnost 

čerpání dotací z EU, nové pracovní místa, 

studium v místě bydliště,  

Nenaplněnost kapacity, zvýšení hluku, 

pohybu osob, snížení počtu studentů 

okolních škol 

 

 

 

3.4 Investiční záměr - varianta A 

 

3.4.1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby:  Domov pro seniory 

Místo stavby:  Mánesova 1/1102, Havířov-město, 736 01 

   okres Karviná, kraj Moravskoslezský 

   katastrální území Havířov-město 

   parcelní číslo 2323, 2324, 2325, 2326 

Charakter stavby: rekonstrukce 

Stavebník:  Statutární město Havířov 

   Svornosti 86/2, Havířov-město, 736 01 

   IČ: 00 29 74 88, DIČ: CZ 00 29 74 88, email: posta@havirov-city.cz 

Uživatel:  Sociální služby města Havířov 

   Přemyslova 1618/12, Havířov-podlesí, 736 01 

   IČ: 60 33 75 83, DIČ: CZ 60 33 75 83, email: sekretariat@ssmh.cz 

Použité podklady: územní plán města Havířov, katastrální mapa, fotodokumentace,  

   projektová dokumentace stavby, vyjádření správců sítí, literatura  

   uvedena v kapitole 6 této práce 

 

3.4.2 Odůvodnění investičního záměru 

a) Zdůvodnění nutnosti stavby 

Důvodem přestavby objektu je záměr města Havířov vhodně využít opuštěný objekt, 

který dostalo město do vlastnictví po ukončení jeho provozu. Vzhledem k velikosti objektu 
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a nedostatečné kapacity stávajících zařízení pro sociální služby, je zřízení společně 

domova pro seniory a domem s pečovatelskou službou ideálním řešením. Podstatou návrhu 

je zkvalitnění sociálních služeb v Havířově zřízením rozsáhlé rehabilitační části. Přestavba 

stávajícího plaveckého bazénu na bazén termální s masážními prvky, který bude přístupný 

uživatelům zařízení, uživatelům ostatních zařízeních sociální péče ve městě i širokou 

veřejností, nejen zkvalitní sociální služby, ale přiláká jistě mnoho návštěvníků v širokém 

okolí. Velkou výhodou je samozřejmě vznik nových pracovních míst a možnost čerpání 

dotací EU pro realizaci této investice. Dalším důvodem pro realizaci je zvýšení kvality 

bydlení v okolí. Jelikož řešená lokalita se nachází mezi bytovými domy a stává se 

brownfieldem, působí negativně na místní obyvatele a umožňuje výskyt sběračů kovů, 

bezdomovců, nebezpečných skupin lidí apod. 

b) Zdůvodnění technicko-ekonomické koncepce a údaje o ekonomické efektivnosti 

Nové využití objektu je navrženo tak, aby se shodovalo s potřeby města, rozpočtem 

města a udržitelným rozvojem území. Na ziskovost investice není kladen důraz, musí být 

však navržen s ohledem na investiční a provozní náklady.    

c) Zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic 

Realizace záměru vyvolá jisté investice. Zejména se jedná o náklady na odstranění 

skleníku, stávajících zpevněných ploch a odstranění stávající zeleně pro vybudování 

parkovacích stání.  

d) Předpokládané provozní náklady 

Předpokládanými provozními náklady jsou výdaje za pitnou vodu, odvádění 

splaškových a dešťových vod, elektrickou energii, plyn, vytápění objektu 

a telekomunikaci. Dále náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na mzdy 

zaměstnanců, náklady na údržbu a opravy, náklady na zaplacení daně z nemovitosti 

a pojištění objektu. Provozní náklady jsou uvedeny v kapitole 4.2 této práce. 

e) Rozhodující projektové parametry 

Název parametru Měrná jednotka (MJ) Počet MJ 

Celková výměra pozemku m
2
 26 763 

Zastavěná plocha objektu m
2 

7 736 

Obestavěný prostor objektu m
3
 32 094 

Užitná plocha objektu m
2
 6 855 

Počet místností ks 241 
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f) Předpokládané měrné náklady 

Název Měrná jednotka Kč / MJ 

Stavební objekt m
3
 1602 

 

3.4.3 Základní údaje  o stavbě 

a) Stručný popis stávajícího řešení 

Řešená lokalita se nachází v zastavěné části města, v katastrálním území Havířov-

město,  na parcelách č. 2323, 2324, 2325, 2326. Parcel č. 2324 je zastavěnou plochou 

a zádvořím, ostatní parcely jsou označeny jako ostatní plocha. Parcel č. 2323 je využívána 

jako sportoviště, nachází se zde atletická dráha, zpevněná plocha pro míčové hry. Nyní je 

parcela neoplocená a neudržovaná, nejčastěji je využívána pro venčení pejsků. Na západní 

a jižní straně pozemku se nachází vedení technické infrastruktury, jejíž ochranné pásma 

jsou nutné při návrhu respektovat, a z těchto stran je i zajištěn přístup k objektu. Od západu 

po ulici Josefa Hory automobilovou dopravou a z jižní strany, z ulice Mánesova, 

i městskou hromadnou dopravou. Zastavěná plocha území představuje objekt základní 

školy tvořený devíti vzájemně propojenými pavilony, který je již nevyužívaný (viz. Obr.7). 

Pavilony jsou ze skeletového konstrukčního systému, nepodsklepené, o jednom nebo dvou 

podlaží. Obvodové stěny jsou tvořeny panely šířky 1200 mm. Vnitřní příčky jsou zděné z 

tvárnic šířky 125 a 300 mm. Pavilon "V" tvoří vstupní část do objektu 

s centrálními šatnami pro žáky v 1.NP a kanceláře vedení a učitelského sboru v 2.NP. 

Pavilony "U1-3" jsou tvořeny pěti třídami v obou podlažích, pavilon "S" vzájemně spojuje 

tyto pavilony a nachází se v něm speciální učebny. Z pavilonu "S" je možno projít do 

pavilonu "Ta", což jsou prostory tělocvičen a pavilonu "Tb", kde se nachází hala 

s bazénem. Na pavilon "Tb" navazuje energetický blok "E" s transformační a předávací 

stanicí. Z pavilonu "V" je možno projít do pavilonu "D", kde se také nachází speciální 

učebny a dílny. Na Pavilon "D" navazuje pavilon J a K, což je jídelna a přilehlá kuchyně, 

propojená s pavilonem "S" spojovací chodbou. Ke kuchyni je přistaven skleník s přilehlou 

oplocenou zahradou. K pavilonu "V" je pak přistavěna bytová jednotka o velikost 2+1 pro 

ubytování školníka. Atria mezi pavilony jsou řešeny parkovou úpravou se zpevněnými 

plochami, vzrostlými stromy a keři.  
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b) Stručný popis navrhovaného i variantního řešení z hlediska  účelové funkce, 

požadavků na urbanistické a architektonické řešení stavby, jeho vzhled a výtvarné 

řešení 

Návrh řešení spočívá v přestavbě objektu na domov pro seniory s částečným provozem 

domu s pečovatelskou službou. Provoz domova pro seniory je rozčleněn na vstupní část, 

obytnou část, společenskou část, stravovací část, zdravotně-ošetřovatelskou část 

hospodářsko-správní část. Součástí zdravotně ošetřovatelské části provozu je zřízení 

rehabilitační části v pavilonech "Tb" a "Ta". Stávající plavecký bazén bude zrekonstruován 

na termální s masážními prvky a bude přístupný veřejnosti. Návrhem domova pro seniory 

se výrazně nezmění obestavěný prostor stávajícího objektu. Zbourán bude pouze skleník 

pro vybudování parkovacích stání a zajištění zásobování, případně příjezd vozidel 

pohřební služby. Návrh tedy spočívá pouze ve změně vnitřní dispozice a úpravě okolního 

terénu. Součástí přestavby je i zateplení objektu s tenkovrstvou omítkou v barvě oranžové 

a výměna oken za plastová v bílé barvě. Soklová část objektu bude také zateplena 

a opatřena dekorativní omítkou Marmolit v tmavě hnědé barvě. Podrobněji je návrh 

rozepsán v kapitole 3.4.5 této práce. 

c) Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné 

a komunikační sítě a kanalizaci 

Řešené území je velmi dobře technicky připravené. Řešený objekt je již napojen na 

stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Co se týče technické infrastruktury, 

v objektu se nachází zděná transformační stanice elektrické energie do 52 kV a předávací 

stanice tepelné energie, ze kterých bude energie rozváděna po objektu vnitřními rozvody. 

  Obr. 6: Letecký snímek na řešené               Obr. 7: Schéma pavilonů  

   území [www.mapy.cz]    objektu[vlastní] 
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Distribuci elektrické energie zajišťuje společnost ČEZ Distribuce, s.r.o. a tepelné energie 

společnost Havířovská Teplárenská Společnost, a.s. Objekt je napojen na veřejný vodovod 

společnosti SmVaK, s.r.o. dvěma přípojkami, jedna pro pavilony "Tb" s bazénem a "Ta", 

a druhá přípojka zajišťuje dodávku pitné vody pro ostatní pavilony. Odvodnění 

a odkanalizování objektu je řešeno několika svody do veřejné jednotné kanalizace 

společnosti SmVaK, s.r.o. Na veřejný NTL plynovod společnosti RWE, s.r.o. je napojena 

pouze bytová jednotka a kuchyně. Objekt je také napojen na telekomunikační síť 

společnosti Telefónica Czech Republic, s.r.o. Dopravní napojení pro zásobování kuchyně, 

domova pro seniory a návštěvníky bazénu je řešeno z ulice Josefa Hory. Přístup na 

parkoviště pro návštěvníky domova a zaměstnance komplexu je vyřešen obousměrným 

sjezdem z ulice Mánesova. 

d) Údaje o provozu, popis provozu, včetně základních technických parametrů, 

navrhovaných technologií a zařízení, základních technických parametrech 

navrhovaného řešení 

Navržený provoz nabízí 50 lůžek ve 25-ti obytných jednotkách pro oddělení domova 

pro seniory a 12 lůžek v 9-ti bytových jednotkách pro oddělení domova s pečovatelskou 

službou. Tři bytové jednotky jsou typu 2+kk a šest jednotek jsou typu 1+kk. Pro oba 

provozy je přístupná rehabilitační část v pavilonech "Tb" a "Ta". Jsou zde zachovány 

prostory dvou tělocvičen, které budou využívány pro kondiční cvičení a fyzioterapeutické 

cvičení, eventuelně pro konání společenských aktivit, jelikož užitná plocha jedné 

z tělocvičen je větší, než užitná plocha společenského sálu. V ostatních místnostech jsou 

zřízeny rehabilitační procedury, a to vodoléčba, elektroléčba, parafín, masážní baňky, 

masáže, různé druhy cvičení. Původní plavecký bazén bude zrekonstruován na termální 

bazén s masážními prvky, který budou moci využívat uživatelé domova pro seniory, 

uživatelé domu s pečovatelskou službou, uživatelé jiných zařízení sociálních péče a také 

veřejnost. Využívání bazénu bude časově vyhrazené zvlášť pro každou z těchto skupin 

uživatelů. Stravování uživatelů domova pro seniory bude zajištěno ve stávající jídelně 

s kuchyní. Stravování uživatelů domu s pečovatelskou službou je zajištěno vlastním 

kuchyňským koutem v každé bytové jednotce. Možné je i stravování v jídelně za určitý 

poplatek. Návrh podléhal zajištění bezbariérovému přístupu do 2.NP, proto byli zřízeny 

v objektu celkem tři osobní výtahové kabiny a dvě nákladní kabiny.  

 

 



40 

 

e) Nároky stavby na energie, napojení na dopravní infrastrukturu, likvidace odpadů 

a předpoklady napojení stavby na stávající technické vybavení území 

Navržený provoz bude využívat stávající přípojky na technikou infrastrukturu, které 

jsou kapacitně dostačující pro provoz domova pro seniory s domem s pečovatelskou 

službou. Jedná se o přípojky na veřejný vodovod DN 100 pro pavilony "Ta" a "Tb" a DN 

80 pro ostatní pavilony. Dále přípojka na NTL veřejný plynovod DN 80, a kanalizační 

přípojky DN 200. Výpočet potřeby jednotlivých energií a médií je uveden 

v příloze č. 2 této práce. Výsledky bilancí jsou uvedeny  v následující tabulce. Likvidace 

odpadů bude zjištěna pravidelným svozem kontejnerů Technickými službami města 

Havířov. Navrhovaným provozem bude vznikat komunální odpad, který bude třízen. 

Mohou vznikat nebezpečné odpady v části zdravotně-ošetřovatelské, které budou náležitě 

zlikvidovány. Dopravně bude území napojeno na stávající příjezdovou komunikaci Josefa 

Hory a nově sjezdem na parkoviště z ulice Mánesova.  

 

Druh média nebo energie Stanovená spotřeba 

Pitná voda 357,41 l/s 

Splašková voda 357,41 l/s 

Dešťová voda 173,43 l/s 

Plyn 1,17 m
3
/h 

Tepelná energie 1762,39 MWh/rok 

Elektrická energie 877,47 MWh/rok 

 

f) Charakteristika území, dotčená ochranná pásma nebo chráněné území, kulturní 

památky, kácení zeleně, zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního 

půdního fondu (LPF), rozsah záboru parcel, ozelenění nezastavěných ploch, 

provedené případně vyžadované průzkumy 

Řešené území se rozprostírá mezi vrstevnicemi číslo 282 a 284, je tedy mírně sklonité 

směrem na jihovýchod. Území je již stavební parcelou, tudíž nedojde k záboru 

zemědělského ani lesního půdního fondu. Na území se nachází několik prvků zeleně, 

nejčastěji vzrostlé stromy a keře. Na západní straně pozemku se nachází poměrně rozsáhlá 

síť technické  infrastruktury, která vytváří svými ochrannými pásmy limity využití území. 

V daném území bude zřízeno parkoviště, proto je nutné opatřit podzemní sítě chráničkou 

a překážející zeleň vykácet podle daných postupů. 
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g) Vliv stavby na životní prostředí, včetně vlivu provozu nebo výroby na zdraví a životní 

prostředí, návrh odstranění nebo minimalizace negativních účinků 

Nové využití objektu nijak zásadně neovlivní životní prostředí, negativní účinky mohou 

vzniknout v době přestavby, a to zvýšenou prašností a hlukem, zvýšeným výskytem 

těžkých strojů potřebných pro úpravu okolního terénu, aby byl zajištěn úrovňový vstup do 

objektu. Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí 

záměr nepodléhá posouzení vlivu.  

h) Ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, protikorozní ochrana, apod. 

Nepředpokládají se žádné škodlivé účinky na stavbu, jelikož se objekt nenachází 

v žádném poddolovaném území, záplavovém území ani seizmické oblasti. Ochrana stavby 

bude řešena pouze proti korozi oplechování ploché střechy a zemní vlhkosti tepelnou 

izolací spodní stavby. 

i) Rozsah a uspořádání staveniště 

Rozsah staveniště je dán zařízením staveniště na parcele č. 2323, ke kterému je zajištěn 

příjezd z ulice Josefa Hory, a potřebnou manipulační plochou okolo objektu. Takto 

rozsáhlé staveniště bude oploceno, zařízení staveniště bude tvořeno zázemím 

stavbyvedoucího, zázemím a sociálním zařízením pro dělníky. Dále bude vymezený 

prostor pro složení kontejnerů na stavební suť, a místo pro uložení potřebného materiálu. 

Zařízení staveniště bude napojeno na místní vedení technické infrastruktury se souhlasem 

příslušných správců a na náklady zhotovitele. Bude se jednat především o dodávku pitné 

vody, elektrické energie a telekomunikační sítě.    

j) Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany a civilní obrany 

Zabezpečení stavby proti požáru je již částečně v objektu řešeno, a to rozdělením na 

požární úseky stavebně odděleny dveřmi. Při přestavbě budou požární úseky zachovány, 

zabudují se však protipožární dveře a hlásiče požáru. Z hlediska civilní obrany není objekt 

řešen. 

k) Požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce 

Při rekonstrukci se předpokládá dodržování předpisů pro bezpečnost a ochranu při práci 

a hygienu na pracovišti. Samotný provoz vyžaduje jisté hygienické podmínky. Jedná se 

zejména o provoz termálního bazénu, a oddělení karantény, které musí být sterilní. 

Prostory bazénu dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., musí být udržovány v čistotě. Záchody 

včetně sedátek, prostory pro sprchování a šatny musí být proto uklízeny a dezinfikovány 

minimálně jednou denně. Použité dezinfekční přípravky se musí střídat podle zastoupené 

aktivní účinné látky a při jejich aplikaci musí být dodržena předepsaná expoziční doba, aby 
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se zabránilo vzniku rezistence nežádoucích biologických činitelů. Podmínky hygieny musí 

být dodrženy ve všech provozních částech domova, zejména část obytná, stravovací 

a zdravotně-ošetřovatelská. 

 

3.4.4 Podmiňující předpoklady 

a) Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí 

Realizace záměru nevyžaduje žádnou přeložku inženýrských sítí, jelikož řešený objekt 

je již napojen na technickou infrastrukturu a vybudování parkoviště nevyžaduje zásah do 

technické infrastruktury, pouze se opatří chráničkou v místě pojíždění automobily. 

b) Omezení stávajících provozů 

Omezení při realizaci záměru nastane v dopravním provozu, kdy se zvýší frekvence 

příjezdů a odjezdů nákladních a osobních automobilů na staveniště. Řešený objekt je zcela 

nevyužívaný, proto nebude provoz nijak omezen. 

c) Podmiňující vyvolané investice, předpoklady na jejich zabezpečení 

Vyvolanými investicemi budou náklady na odstranění zeleně v místě vybudování 

parkoviště, dále náklady na demolici stávajících zpevněných ploch a skleníku. Demolice 

bude provedena strojně, dle příslušné dokumentace a bude podléhat požadavkům na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu na pracovišti. Suť bude odvezena na 

nejbližší skládku. 

d) Počet pracovníků pro provoz a údržbu 

Navrhovaný provoz předpokládá následující počty zaměstnanců: 

- Zdravotně-ošetřovatelská část: 20 osob 

- Úklid, údržba a provoz: 9 osob 

- Sociální pracovníci: 5 osob 

- Administrativní pracovníci: 12 osob 

- Rehabilitační pracovníci: 9 osob 

- Pracovníci kuchyně: 5 osob 

- Pracovníci bazénu: 4 osoby 

 

3.4.5 Stavební část 

a) Rozdělení stavby na stavební objekty 

Stavba je členěna do 12-ti stavebních objektů, přičemž 9 z nich jsou tvořeny 

jednotlivými pavilony, dalšími stavebními objekty jsou pak bytová jednotka pro správce 

objektu, parkoviště a parková úprava okolí a atrií komplexu. Dispozice pavilonů je 
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navržena v souladu s typologickými zásadami, požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.,  

vyhlášky č. 268/2009 Sb., normy ČSN 73 4108 aj. 

b) Popis a účel jednotlivých stavebních objektů 

SO01 - Pavilon "V" 

Pavilon "V" je dvoupodlažní, v 1.NP se nachází vstupní část domova pro seniory, na 

kterou navazuje společenská část s knihovnou, čítárnou a společenským sálem. Ve 2.NP se 

nachází 5 dvoulůžkových obytných jednotek. Obytná jednotka se sestává z předsíně, ze 

které přístup do hygienického zařízení a obytné místnosti. Hygienické zařízení je vybaveno 

bezbariérovým WC, umyvadlem a bezbariérovým sprchovým koutem. Řešení 

hygienických zařízení je v souladu s vyhláškou č. 398/2006 Sb. K obytným jednotkám 

přísluší společná denní místnost, sesterna, ošetřovna, čajová kuchyňka, oddychová 

místnost pro personál a pracoviště vrchní sestry. Dále se na patře nacházejí sklady prádla, 

pomocného materiálu apod. V obou podlaží je pavilon propojen s pavilony "S", "D" 

a "U1". 

SO02 - Pavilony "U1-3" 

Pavilony "U" jsou původně pavilony učeben. V obou podlaží pavilonu se nacházelo 

5 tříd. Nové využití navrhuje v pavilonu "U1" a "U2" v každém podlaží 5 obytných 

dvoulůžkových jednotek. V pavilonu "U3" se v 1.NP nachází pracoviště praktického 

lékaře, sestry a dvou karanténních jednotek. Karanténní jednotka je řešena jako obytná 

jednotka pouze pro jedno lůžko. Ve 2.NP se nachází 4 obytné jednotky domu 

s pečovatelskou službou. Dvě jednotky jsou typu 1+kk a dvě jednotky jsou typu 2+kk. Oba 

typy jednotek mají předsíň a bezbariérové hygienické zařízení.  

SO03 - Pavilon "S" 

Pavilon "S" je také dvoupodlažní a propojuje pavilony "U2", "U3" a "V". V 1.NP se 

nachází kuřárna, místnost pro zájmové aktivity a dílny klientů. Pavilonem "S" lze přejít 

spojovací chodbou do jídelny nebo pavilonu "D". Také je umožněn vstup do pavilonu 

"Ta", kde se nachází rehabilitační část. V pavilonu "S" je nutné vybourat otvory ve stropní 

konstrukci pro vybudování výtahových šachet. Celkem se zde bude nacházet jeden 

nákladní výtah o rozměrech 1400 x 2000 mm a dva osobní výtahy rozměrů 1100 x 1400 

mm. Výtahy budou řešeny jako bezbariérové, podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ve 2.NP je 

pak navrženo dalších 5 obytných jednotek domu s pečovatelskou službou. Z toho je jedna 

jednotka typu 2+kk a ostatní jednotky jsou typu 1+kk. Dále se zde nachází ošetřovna 

a sesterna pro obytné jednotky domova pro seniory v pavilonech "U1" a "U2", a především 

centrální koupelna, která je vybavena mycí vanou s nastavením výškové úrovně pro 
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snadnější manipulaci personálu a zvedacím zařízením, dále voděodolným lůžkem pro 

hygienu osob trvale ležících a záchodem. Tato koupelna je využívána klienty domova pro 

seniory jednou týdně k důkladnější očistě, než je k dispozici v obytných jednotkách. 

SO04 - Pavilon "D" 

Pavilon "D" je dvoupodlažní pavilon, nachází se v něm hospodářsko-správní část 

provozu. V 1.NP se nachází kanceláře administrativních pracovníků, archiv, zasedací 

místnost a kancelář vedení. V severní části pavilonu je zřízen vedlejší vstup do objektu, 

kterým je objekt zásobován. Tento vstup slouží také pro zaměstnance, a pro převoz 

zemřelých. Pro zajištění navrženého provozu bylo nutné zřídit schodiště do 2.NP spolu 

se dvěma nákladními výtahy o rozměrech kabiny 1400 x 2000 mm a jedním osobním 

výtahem o rozměrech kabiny 1100 x 1400 mm. Ve druhém nadzemním podlaží se tedy 

nachází místnost pro dočasné umístění zemřelých, sklady, šatny a umývárny pro personál 

odděleně pro ženy a pro muže. Dále se na patře nachází pracoviště sociálních pracovníků, 

pomocná kuchyň, sklady, prádelna obyvatel a prádelna oddělení. 

SO05 - Pavilon "K". 

Pavilon "K" jsou prostory kuchyně, kterých se návrh změny využití objektu nijak 

nedotkne. Bude zde provedena modernizace a  instalace nových zařizovacích předmětů 

a technického vybavení nezbytné pro provoz kuchyně. Protože dispozice kuchyně je 

typologicky řešena dle předpisů a jiného východiska vzhledem ke stísněným prostorům 

není, nedojde v dispozici kuchyně ke změně.  

SO06 - Pavilon "J" se spojovací chodbou 

Pavilon "J" je prostor jídelny. Vzhledem k tomu, že jídelna sloužila pro výdej obědů, 

systém vydávání obědů se nezmění. Zůstanou tedy zachovány otvory mezi pavilony "J" 

a "K" pro výdej obědů a odkládání špinavého nádobí. Kapacita jídelny je cca 50 osob. 

Jídelna bude v případě zájmu zajišťovat stravování i pro zaměstnance. Ve spojovací 

chodbě, která navazuje na jídelnu, se nachází úklidová místnost. Výšková úroveň mezi 

jídelnou a pavilonem "S" a "D" je překonána schodištěm a rampou ve sklonu 8,33 %. 

Vstup do pavilonu "D" je zpřístupněn pouze schodištěm a je využíván pro přesun 

zaměstnanců do pavilonů "Tb" a "Ta".  

SO07 - Pavilon "Ta" 

Pavilon "Ta" je jednopodlažní, navazuje na pavilon "Tb", se kterým tvoří rehabilitační 

část. Nachází se v něm pracoviště rehabilitačních zdravotníků, místnost pro 

fyzioterapeutické cvičení a masáže. Z pavilonu je umožněn přístup do parku. 
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SO08 - Pavilon "Tb" 

Pavilon "Tb", jak už bylo výše zmíněno, tvoří spolu s pavilonem "Ta" rehabilitační část. 

V tomto jednopodlažním pavilonu se nachází dvě tělocvičny, které jsou přístupné po 

rampě ve sklonu 8,33 % a také po schodišti. Dále se zde nacházejí místnosti rehabilitačních 

procedur a především hala s termálním bazénem, která je provozně oddělena od 

rehabilitační části. K bazénu přísluší společná šatna pro muže a ženy s převlékacími 

kabinami, dále stavebně oddělené osušovny, WC a sprchy zvlášť pro muže a ženy. Provoz 

je doplněn úklidovou místností, pracovištěm plavčíka, první pomoci a pokladny. Provoz 

bazénu má svůj vlastní vstup. 

SO09 - Pavilon "E" 

Pavilon "E" je řešen jako energetický blok, ve kterém se nachází úpravna vody, zděná 

transformační stanice do 52 kV a předávací stanice. Je zde i zařízena šatna s hygienickým 

zařízením. Také se zde nachází sklad chemikálií, který má samostatný vstup. Návrh nijak 

nezasahuje do dispozice pavilonu. Mohou nastat změny pouze ve vedení vnitřních 

rozvodů, které vychází z těchto stanic. 

SO10 - Bytová jednotka 

Bytová jednotka typu 3+1 byla určena pro bydlení školníka, návrh umožňuje využít 

bytovou jednotku k pronájmu kterékoliv osobě, přednostně však správci objektu, vedení 

domova pro seniory nebo zaměstnancům. Realizací záměru nedojde ke změně dispozice 

jednotky. Jelikož je bytová jednotka v zachovalém stavu, dojde pouze ke kosmetickým 

úpravám. 

SO11 - Parkoviště 

Parkoviště domova pro seniory s částečným provozem domu s pečovatelskou službou se 

nachází na západě pozemku, příjezd je umožněn z ulice Mánesova vybudováním 

obousměrného sjezdu za zastávkou městské hromadné dopravy. Parkoviště zahrnuje 

odstavná a parkovací stání domova pro seniory v počtu 24 stání, z něhož dva stání jsou 

vyhrazená pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Parkovací stání pro 

bazén jsou situována před pavilonem "Tb". Počet stání bylo výpočtem stanoveno 11, 

z toho jedno stání je vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

Stanovení počtu stání je uvedeno v příloze č. 1 této práce. Parkoviště bude odpovídat 

požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., bude odvodněno spádováním povrchu a následným 

zasakováním do okolních travnatých ploch. 
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SO12 - Parkové úpravy 

Parkové úpravy budou poslední etapou přestavby. Jedná se o modernizaci dvou atrií 

a vytvoření parku v místě stávající atletické dráhy. Atria jsou přístupná ze spojovací 

chodby, velké atrium navíc z pavilonů "V" a "D". V atriích budou provedeny terénní 

úpravy  pro zajištění úrovňového vstupu. Velké atrium je zařízeno lavičkami a zastřešeným 

dřevěným altánem ve tvaru osmihranu a doplněno nízkou zelení a keři pro dostačené 

proslunění. Malé atrium je pouze přístupné pro údržbu zeleně, nachází se v něm solitérní 

prvek. Z pavilonu "Ta" je umožněn přístup na oplocený park s dvěma různě dlouhými 

trasami, dřevěným zastřešeným altánem ve tvaru osmihranu a lavičkami. Okolo parku se 

nachází vzrostlá zeleň pro snížení okolního hluku a zvýšení soukromí uživatelů domova. 

c) Stavebně - technické řešení objektů 

Řešené pavilony jsou jedno nebo dvou podlažní, nepodsklepené, z konstrukčního 

skeletového systému ze čtvercových železobetonových sloupů o rozměrech 400 x 400 mm. 

Opláštění objektu je provedeno z panelů šířky 1200 mm. Panely jsou plné nebo, s okenním 

nebo dveřním otvorem. Tloušťka panelů je různá, většinou 250 a 300 mm. Vnitřní stěnové 

konstrukce stávající jsou zděné z cihel, nové konstrukce jsou zděné z tvarovek. Stropní 

nosná konstrukce je řešena železobetonovou deskou o tloušťce 300 mm, v pavilonech "J", 

"Ta" a "Tb" tvoří nosnou stropní konstrukci příhradové nosníky s podhledem, ve kterém 

jsou vedeny vnitřní rozvody technického zařízení budov. Střecha komplexu je plochá. 

Pavilony "K", "Tb" a "Ta" jsou doplněny střešními světlíky pro dostatečné zajištění 

denního světla. Přestavby plaveckého bazénu na termální s masážními prvky bude spočívat 

především ve sjednocení hloubky na 1400 mm, vybudováním přístupového bezbariérového 

schodiště přímo do bazénu a zajištěním podmínek pro montáž a funkčnost masážních 

prvků. 

Přestavba, kromě změny dispozice, bude spočívat v modernizaci všech prostorů 

komplexu. Jedná se o nové vedení vnitřních rozvodů, nové podlahové krytiny, nátěr 

vnitřních omítek, nové obklady v hygienických zařízeních, nové interiérové dveře, 

plastová okna, zateplení komplexu kontaktním zateplovacím systémem. Co se týče 

exteriéru, budou provedeny nové zpevněné plochy. Pěší komunikace budou provedeny ze 

zámkové betonové dlažby, parkoviště bude řešeno s asfaltovým povrchem s vyznačenými 

stání v bílé barvě. Zeleň bude podrobněji navržena zahradním architektem a osazena dle 

osazovacího plánu. 
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d) Požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení 

Návrh podléhá typologickým a provozním zásadám navržených provozů, podmínkám 

hygieny, dále technickým požadavkům na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

a požadavkům bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Provoz krytého bazénu navíc 

podléhá požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. Požadavky na architektonické řešení 

nebyly stanoveny.  

e) Podmínky na technické vybavení objektu 

Technické vybavení objektu tvoří především zařízení nezbytné pro provoz krytého 

bazénu. Zařízení je umístěno v pavilonu "E", v energetickém bloku. V energetickém bloku 

se také nachází předávací a transformační stanice. Dalším technickým vybavením 

v objektu jsou zařízení potřebné pro navrhované rehabilitační procedury, jako jsou 

vodoléčba, parafín, elektroléčba aj., dále nově navržené výtahové kabiny, které 

provedením odpovídají vyhlášce č. 398/2009 Sb. Technické vybavení kuchyně odpovídá 

příslušným normám a požadavkům hygieny, jedná se o profesionální sporáky, lednice, 

chladící boxy aj. 

 

3.4.6 Technologická část 

a) Rozdělení stavby na provozní soubory 

Návrh řešení je rozdělen na dva provozní soubory. Jeden provoz tvoří domov pro 

seniory společně s domem s pečovatelskou službou a druhým provozem je provoz 

termálního bazénu. 

b) Popis jednotlivých provozních souborů 

Oba provozy budou řešeny pronájmem příslušných prostor komplexu pro zjednodušení 

podmínek napojení na technickou infrastrukturu, fakturaci spotřeby energií a médií, a také 

v případě poruch nebo oprav vedení. Provoz domova pro seniory se skládá ze šesti 

provozně odlišných částí. Pouze část zdravotně-ošetřovatelská, přesněji rehabilitační část, 

bude k dispozici i uživatelům okolních zařízení sociální péče prostřednictvím hromadné 

návštěvy v určitou dobu. Časový harmonogram využívání bude také stanoven pro provoz 

termálního bazénu. Ten bude využíván uživateli domova, uživateli okolních zařízení 

a veřejnosti. 

 

 

 



48 

 

c) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 

požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce 

Technologické zařízení je řešeno v souladu s příslušnými legislativními předpisy. 

Podrobné řešení technologických zařízení není předmětem této práce. Požadavky na 

pracovní prostředí a hygienu jsou uvedeny v kapitole 3.4.3 k) této práce. 

d) Popis technologie výroby a uvedením nositele technologického procesu 

Navržený provoz nezahrnuje provoz výroby, tudíž zde neexistuje žádná technologie 

výroby ani technologický proces. 

e) Zajištění budoucího provozu energiemi 

Objekt bude napojen na stávající vedení technické infrastruktury. Podrobnější popis 

řešení napojení objektu na energie je uveden v kapitole č. 3.4.3 e) této práce. 

f) Technologické odpady všeho druhu, způsob využití nebo likvidace 

Navržený provoz bude produkovat různé druhy odpadů. Popis jednotlivých druhů 

odpadů a jejich následná likvidace je uvedena v kapitole č. 3.4.3 e) této práce. 

 

3.4.7 Provádění stavby 

a) Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby 

Realizace záměru se předpokládá ve dvou etapách výstavby. V první etapě budou 

provedeny demoliční práce a následná přestavba vnitřní dispozice stavebních objektů 

SO01 až SO10, které jsou popsány v kapitole č. 3.4.5 b) této práce. Ve druhé etapě 

výstavby budou realizovány stavební objekty SO11 a SO12, které jsou popsány v kapitole 

č. 3.4.5 b) této práce. Časový harmonogram projektu je uveden v příloze č. 3 této práce.  

b) Zásady řešení zařízení staveniště, situování ploch ZS, možnost využití stávajících 

objektů, zdroje pro výstavbu a dopravní systém 

Zařízení staveniště je popsáno v kapitole č. 3.4.3 i) této práce. 

c) Předpokládaný dodavatelský systém 

Dodavatelský systém výstavby se předpokládá tradiční a nejpoužívanější systém 

v České republice. Nazývá se DBB, což ve zkratce znamená design-bid-build, v překladu 

vyprojektuj-zadej-postav. Jedná se o dodavatelský systém s generálním dodavatelem, 

nadřazený několika subdodavateli.   
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3.5 Investiční záměr - varianta B 

 

3.5.1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby:  Polyfunkční dům 

Místo stavby:  Mánesova 1/1102, Havířov-město, 736 01 

   okres Karviná, kraj Moravskoslezský 

   katastrální území Havířov-město 

   parcelní číslo 2323, 2324, 2325, 2326 

Charakter stavby: rekonstrukce 

Stavebník:  Statutární město Havířov 

   Svornosti 86/2, Havířov-město, 736 01 

   IČ: 00 29 74 88, DIČ: CZ 00 29 74 88, email: posta@havirov-city.cz 

Uživatel:  Statutární město Havířov 

   Svornosti 86/2, Havířov-město, 736 01 

   IČ: 00 29 74 88, DIČ: CZ 00 29 74 88, email: posta@havirov-city.cz 

Použité podklady: územní plán města Havířov, katastrální mapa, fotodokumentace,  

   projektová dokumentace stavby, vyjádření správců sítí, literatura  

   uvedena v kapitole č. 6 této práce 

 

3.5.2 Odůvodnění investičního záměru 

a) Zdůvodnění nutnosti stavby 

Důvodem přestavby objektu je záměr města Havířov vhodně využít opuštěný objekt, 

který dostalo město do vlastnictví po ukončení jeho provozu. Vzhledem k velikosti objektu 

byl návrh polyfunkčního domu ideální volbou. Jelikož se v objektu nachází plavecký 

bazén, jeden z navrhovaných provozů je krytý termální bazén s masážními prvky. 

Vybudováním takového bazénu by zvýšilo turistickou atraktivnost města, proto byli dále 

navrženy provozy wellness centra, hotelu a restaurace jako doplňující provozy. Ačkoli 

konkurence je dle výsledků analýzy vysoká v oblastech veřejného stravování, ubytování 

a wellness, návrh poskytuje vše "pod jednou střechou", a tím získává velmi malou 

konkurence. Pro zajištění atraktivity města také přispívá návrh dětského zábavního parku 

a galerie s expozicí jiné, než z oblasti výtvarného umění, například hračky, voskové 

figuríny, řemesla a ruční práce, dětské kočárky apod. Záměr také pozitivně přispěje svými 

novými pracovními příležitostmi. Dalším důvodem pro realizaci je zvýšení kvality bydlení 
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v okolí. Jelikož řešená lokalita se nachází mezi bytovými domy a stává se brownfieldem, 

působí negativně na místní obyvatele a umožňuje výskyt sběračů kovů, bezdomovců, 

nebezpečných skupin lidí apod. 

b) Zdůvodnění technicko-ekonomické koncepce a údaje o ekonomické efektivnosti 

Nové využití objektu je navrženo tak, aby se shodovalo s potřeby města, rozpočtem 

města a udržitelným rozvojem území. Návrh je komerčním využitím, proto je kladen důraz 

na ziskovost investice. Investice však musí být navržena s ohledem na investiční 

a provozní náklady.  

c) Zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic 

Realizace záměru vyvolá jisté investice. Zejména se jedná o náklady na odstranění 

skleníku, stávajících zpevněných ploch a odstranění stávající zeleně pro vybudování 

parkovacích stání. 

d) Předpokládané provozní náklady 

Předpokládanými provozními náklady jsou výdaje za pitnou vodu, odvádění 

splaškových a dešťových vod, elektrickou energii, plyn, vytápění objektu 

a telekomunikaci. Dále náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na mzdy 

zaměstnanců, náklady na údržbu a opravy, náklady na zaplacení daně z nemovitosti 

a pojištění objektu. 

e) Rozhodující projektové parametry 

f) Předpokládané měrné náklady 

Název Měrná jednotka Kč / MJ 

Stavební objekt m
3
 2369 

 

3.5.3 Základní údaje  o stavbě 

a) Stručný popis stávajícího řešení 

Název parametru Měrná jednotka (MJ) Počet MJ 

Celková výměra pozemku m
2
 26 763 

Zastavěná plocha objektu m
2 

7 751 

Obestavěný prostor objektu m
3
 32146 

Užitná plocha objektu m
2
 6138 

Počet místností ks 205 
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Řešená lokalita se nachází v zastavěné části města, v katastrálním území Havířov-

město,  na parcelách č. 2323, 2324, 2325, 2326. Parcel č. 2324 je zastavěnou plochou 

a zádvořím, ostatní parcely jsou označeny jako ostatní plocha. Parcel č. 2323 je využívána 

jako sportoviště, nachází se zde atletická dráha, zpevněná plocha pro míčové hry. Nyní je 

parcela neoplocená a neudržovaná, nejčastěji je využívána pro venčení pejsků. Na západní 

a jižní straně pozemku se nachází vedení technické infrastruktury, jejíž ochranné pásma 

jsou nutné při návrhu respektovat, a z těchto stran je i zajištěn přístup k objektu. Od západu 

po ulici Josefa Hory automobilovou dopravou a z jižní strany, z ulice Mánesova, 

i městskou hromadnou dopravou. Zastavěná plocha území představuje objekt základní 

školy tvořený devíti vzájemně propojenými pavilony, který je již nevyužívaný (viz. Obr.7). 

Pavilony jsou ze skeletového konstrukčního systému, nepodsklepené, o jednom nebo dvou 

podlaží. Obvodové stěny jsou tvořeny panely šířky 1200 mm. Vnitřní příčky jsou zděné 

z tvárnic šířky 125 a 300 mm. Pavilon "V" tvoří vstupní část do objektu 

s centrálními šatnami pro žáky v 1.NP a kanceláře vedení a učitelského sboru v 2.NP. 

Pavilony "U" jsou tvořeny pěti třídami v obou podlažích, pavilon "S" vzájemně spojuje 

tyto pavilony a nachází se v něm speciální učebny. Z pavilonu "S" je možno projít do 

pavilonu "Ta", což jsou prostory tělocvičen a pavilonu "Tb", kde se nachází hala 

s bazénem. Na pavilon "Tb" navazuje energetický blok "E" s transformační a předávací 

stanicí. Z pavilonu "V" je možno projít do pavilonu "D", kde se také nachází speciální 

učebny a dílny. Na Pavilon "D" navazuje pavilon J a K, což je jídelna a přilehlá kuchyně, 

propojená s pavilonem "S" spojovací chodbou. Ke kuchyni je přistaven skleník s přilehlou 

oplocenou zahradou. K pavilonu "V" je pak přistavěna bytová jednotka o velikost 2+1 pro 

ubytování školníka. Atria mezi pavilony jsou řešeny parkovou úpravou se zpevněnými 

plochami, vzrostlými stromy a keři.  

b) Stručný popis navrhovaného i variantního řešení z hlediska  účelové funkce, 

požadavků na urbanistické a architektonické řešení stavby, jeho vzhled a výtvarné 

řešení 

Návrh řešení spočívá v přestavbě objektu na polyfunkční dům s šesti různými provozy. 

Navrženými provozy jsou bazén, wellness centrum, hotel***, restaurace, dětské zábavní 

centrum a galerie. Provoz bazénu a wellness centra je umístěn v pavilonech "Ta" a "Tb". 

Provoz hotelu je situován v pavilonech "S" a "U1-3". V pavilonu "D" je navržen provoz 

dětského zábavního parku a v pavilonu "V" provoz galerie. Pavilony "J" a "K" budou 

využívány stále jako jídelna a kuchyně restaurace, která bude poskytovat stravování pro 

hosty hotelu, návštěvníků ostatních provozů komplexu i veřejnost. Návrhem 
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polyfunkčního komplexu se mírně změní obestavěný prostor stávajícího objektu, dojde ke 

zprůchodnění pavilonu "V" v 1.NP pro neomezený přístup do velkého atria. Zbourán bude 

také skleník a stávající zpevněné plochy pro vybudování parkovacích stání a zajištění 

zásobování. V místě stávajícího venkovního hřiště je navržen městský park s dětským 

hřištěm. Záměrem je tedy přestavba vnitřní dispozice a úprava okolního terénu. Součástí 

přestavby je i zateplení objektu s tenkovrstvou omítkou v barvě oranžové a výměna oken 

za plastová v bílé barvě. Soklová část objektu bude také zateplena a opatřena dekorativní 

omítkou Marmolit v tmavě hnědé barvě. Podrobněji je návrh rozepsán v kapitole 3.5.5 této 

práce. 

c) Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné 

a komunikační sítě a kanalizaci 

Řešené území je velmi dobře technicky připravené. Řešený objekt je již napojen na 

stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Co se týče technické infrastruktury, 

v objektu se nachází zděná transformační stanice elektrické energie do 52 kV  a předávací 

stanice tepelné energie, ze kterých bude energie rozváděna po objektu vnitřními rozvody. 

Distribuci elektrické energie zajišťuje společnost ČEZ Distribuce, s.r.o. a tepelné energie 

společnost Havířovská Teplárenská Společnost, a.s. Objekt je napojen na veřejný vodovod 

společnosti SmVaK, s.r.o. dvěma přípojkami, jedna pro pavilony "Tb" s bazénem a "Ta", 

a druhá přípojka zajišťuje dodávku pitné vody pro ostatní pavilony. Odvodnění 

a odkanalizování objektu je řešeno několika svody do veřejné jednotné kanalizace 

společnosti SmVaK, s.r.o. Na veřejný NTL plynovod společnosti RWE, s.r.o. je napojena 

pouze bytová jednotka a kuchyně. Objekt je také napojen na telekomunikační síť 

společnosti Telefónica Czech Republic, s.r.o. Dopravní napojení území je řešeno z ulice 

Josefa Hory od západu, Mánesova z jižní strany a z ulice Moskevská ze severovýchodu. 

Z ulice Josefa Hory je přístupné parkoviště částečně pro bazén, wellness a restaurace 

u pavilonu "Tb", dále zásobování komplexu a nově vybudované parkoviště pro 

návštěvníky komplexu. Z ulice Mánesova je vybudován jednosměrný sjezd k parkovišti, 

kterým je umožněn příjezd k hlavnímu vstupu do hotelu, pro naložení a vyložení zavazadel 

hotelových hostů, a galerii. Parkoviště pro zaměstnance je situováno na severovýchodě 

území, a je dopravně napojeno na ulici Moskevská. 

d) Údaje o provozu, popis provozu, včetně základních technických parametrů, 

navrhovaných technologií a zařízení, základních technických parametrech 

navrhovaného řešení 
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Provoz komplexu je rozdělen do šesti dílčích provozních souborů. Provoz termálního 

bazénu nabízí využití pro 45 osob, wellness centrum disponuje kapacitou 42 osob. 

Wellness centrum nabízí využití třech vířivých van o kapacitě 4 osob, dále slunečnou 

louku pro 4 osoby, kneippův chodník pro 2 osoby, finská sauna pro 4 osoby, parní kabina 

pro 6 osob, bylinná sauna pro 6 osob, relaxační lehátka pro 5 osob a vyhřívaná lehátka pro 

5 osob. Ochlazovna sauny disponuje třemi sprchami. Provoz hotelu nabízí 34 lůžek ve 

dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zařízením a 16 lůžek ve 4 studiích, což 

jsou dva dvoulůžkové pokoje se společným hygienickým zařízením. K dispozici jsou dvě 

společenské místnosti pro konání různých školení, přednášek, konferencí apod. Spojovací 

chodbou je možné se dostat do jídelny, neboli odbytové části restaurace, která disponuje 

kapacitou 40 osob. V této části se také nachází bar s výčepem a menší pódium. Dalším 

navrženým provozem je dětské zábavní centrum, jehož kapacita je 104 osob. Centrum 

nabízí prostory společenského sálu pro různé zábavní akce, promítací sál, 5 věkově 

oddělených herních oddělení a labyrint přes dvě podlaží. Vyžití zde najdou děti až do 12 

let. Pro dospělé je v každém podlaží zařízena kavárna. Posledním provozem je provoz 

galerie, která má kromě výstavní síně i přednáškový sál. Kapacita sálu je 50 osob. 

e) Nároky stavby na energie, napojení na dopravní infrastrukturu, likvidace odpadů 

a předpoklady napojení stavby na stávající technické vybavení území 

Navržený provoz bude využívat stávající přípojky na technikou infrastrukturu, které 

jsou kapacitně dostačující pro navržené provozy. Jedná se o přípojky na veřejný vodovod 

DN 100 pro pavilony "Ta" a "Tb" a DN 80 pro ostatní pavilony. Dále přípojka na NTL 

veřejný plynovod DN 80, a kanalizační přípojky DN 200. Výpočet potřeby jednotlivých 

energií a médií je uveden v příloze č. 2 této práce. Výsledky bilancí jsou uvedeny 

v následující tabulce. Likvidace odpadů bude zjištěna pravidelným svozem kontejnerů 

Technickými službami města Havířov. Navrhovaným provozem bude vznikat komunální 

odpad, který bude třízen. Dopravně bude území napojeno na stávající příjezdovou 

komunikaci Josefa Hory a nově sjezdem na parkoviště z ulice Mánesova pro návštěvníky 

a z ulice Moskevská pro zaměstnance. 

 

Druh média nebo energie Stanovená spotřeba 

Pitná voda 330,70 l/s 

Splašková voda 330,70 l/s 

Dešťová voda 173,91 l/s 
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Plyn 1,17 m
3
/h 

Tepelná energie 1631,32 MWh/rok 

Elektrická energie 877,47 MWh/rok 

 

f) Charakteristika území, dotčená ochranná pásma nebo chráněné území, kulturní 

památky, kácení zeleně, zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního 

půdního fondu (LPF), rozsah záboru parcel, ozelenění nezastavěných ploch, 

provedené případně vyžadované průzkumy 

Řešené území se rozprostírá mezi vrstevnicemi číslo 282 a 284, je tedy mírně sklonité 

směrem na jihovýchod. Území je již stavební parcelou, tudíž nedojde k záboru 

zemědělského ani lesního půdního fondu. Na území se nachází několik prvků zeleně, 

nejčastěji vzrostlé stromy a keře. Na západní straně pozemku se nachází poměrně rozsáhlá 

síť technické  infrastruktury, která vytváří svými ochrannými pásmy limity využití území. 

Jelikož bude v řešeném území zřízena dvě parkoviště, je nutné opatřit dotčené podzemní 

sítě chráničkou a překážející zeleň vykácet podle daných postupů.  

g) Vliv stavby na životní prostředí, včetně vlivu provozu nebo výroby na zdraví 

a životní prostředí, návrh odstranění nebo minimalizace negativních účinků 

Nové využití objektu nijak zásadně neovlivní životní prostředí, negativní účinky mohou 

vzniknout v době přestavby, a to zvýšenou prašností a hlukem, zvýšeným výskytem 

těžkých strojů potřebných pro úpravu okolního terénu, aby byl zajištěn úrovňový vstup do 

objektu. Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí 

záměr nepodléhá posouzení vlivu.  

h) Ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, protikorozní ochrana, apod. 

Nepředpokládají se žádné škodlivé účinky na stavbu, jelikož se objekt nenachází 

v žádném poddolovaném území, záplavovém území ani seizmické oblasti. Ochrana stavby 

bude řešena pouze proti korozi oplechování ploché střechy a zemní vlhkosti tepelnou 

izolací spodní stavby. 

i) Rozsah a uspořádání staveniště 

Rozsah staveniště je dán zařízením staveniště na parcele č. 2323, ke kterému je zajištěn 

příjezd z ulice Josefa Hory, a potřebnou manipulační plochou okolo objektu. Takto 

rozsáhlé staveniště bude oploceno, zařízení staveniště bude tvořeno zázemím 

stavbyvedoucího, zázemím a sociálním zařízením pro dělníky. Dále bude vymezený 

prostor pro složení kontejnerů na stavební suť, a místo pro uložení potřebného materiálu. 

Zařízení staveniště bude napojeno na místní vedení technické infrastruktury se souhlasem 



55 

 

příslušných správců a na náklady zhotovitele. Bude se jednat především o dodávku pitné 

vody, elektrické energie a telekomunikační sítě.    

j) Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany a civilní obrany 

Zabezpečení stavby proti požáru je již částečně v objektu řešeno, a to rozdělením na 

požární úseky stavebně odděleny dveřmi. Při přestavbě budou požární úseky zachovány, 

zabudují se však protipožární dveře a hlásiče požáru. Z hlediska civilní obrany není objekt 

řešen. 

k) Požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce 

Při rekonstrukci se předpokládá dodržování předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci a hygienu na pracovišti. Samotný provoz vyžaduje jisté hygienické podmínky. 

Jedná se zejména o provoz termálního bazénu a wellness centra. Tyto prostory dle 

vyhlášky č. 238/2011 Sb., musí být udržovány v čistotě. Záchody včetně sedátek, prostory 

pro sprchování a šatny musí být proto uklízeny a dezinfikovány minimálně jednou denně. 

Použité dezinfekční přípravky se musí střídat podle zastoupené aktivní účinné látky a při 

jejich aplikaci musí být dodržena předepsaná expoziční doba, aby se zabránilo vzniku 

rezistence nežádoucích biologických činitelů. Podmínky hygieny musí být dodrženy také 

v kuchyni restaurace, kavárnách dětského zábavního centra a veškerých hygienických 

zařízeních v komplexu. 

 

3.5.4 Podmiňující předpoklady 

a) Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí 

Realizace záměru nevyžaduje žádnou přeložku inženýrských sítí, jelikož řešený objekt 

je již napojen na technickou infrastrukturu a vybudování parkoviště nevyžaduje zásah do 

technické infrastruktury, pouze se opatří chráničkou v místě pojíždění automobily. 

b) Omezení stávajících provozů 

Omezení při realizaci záměru nastane v dopravním provozu, kdy se zvýší frekvence 

příjezdů a odjezdů nákladních a osobních automobilů na staveniště. Řešený objekt je zcela 

nevyužívaný, proto nebude provoz nijak omezen. 

c) Podmiňující vyvolané investice, předpoklady na jejich zabezpečení 

Vyvolanými investicemi budou náklady na odstranění zeleně v místě vybudování 

parkovišť, dále náklady na demolici stávajících zpevněných ploch a skleníku. Demolice 

bude provedena strojně, dle příslušné dokumentace a bude podléhat požadavkům na 

bezpečnost a ochranu při práci a hygienu na pracovišti. Suť bude odvezena na nejbližší 

skládku. 
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d) Počet pracovníků pro provoz a údržbu 

Navrhované provozy předpokládá následující počty zaměstnanců: 

- Hotel: 14 osob 

- Bazén s wellness centrem: 12 osob 

- Restaurace: 5 osob 

- Dětské zábavní centrum: 2 osob 

- Galerie: 3 osob 

 

3.5.5 Stavební část 

a) Rozdělení stavby na stavební objekty 

Stavba je členěna do 12-ti stavebních objektů, přičemž 9 z nich jsou tvořeny 

jednotlivými pavilony, dalšími stavebními objekty jsou pak bytová jednotka pro správce 

objektu, parkoviště a parková úprava okolí a atrií komplexu. Dispozice pavilonů je 

navržena v souladu s typologickými zásadami, požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.,  

vyhlášky č. 268/2009 Sb., normy ČSN 73 4108 aj. 

b) Popis a účel jednotlivých stavebních objektů 

SO01 - Pavilon "V" 

Pavilon "V" je dvoupodlažní pavilon, jehož 2.NP tvoří výstavní síň a přednáškový sál 

galerie. Pro zajištění bezbariérového přístupu tohoto podlaží a usnadnění přesunu expozice 

byl vybudován výtah. Výtahová kabina je navržena s ohledem na požadavky vyhlášky 

398/2009 Sb. 1.NP je na západní straně vstupní částí galerie a z východní strany vstupní 

částí hotelu. Mezi těmito částmi je vybourán průchod pro veřejný přístup do atria. Ve 

vstupní části galerie se nachází recepce se zázemím, šatna a toalety stavebně odděleně pro 

návštěvníky galerie a zaměstnance. Vstupní částí hotelu je rozlehlý vestibul s recepcí 

a vstupem do atria, i do pavilonů "S" a "U1-3", které tvoří společně prostory hotelu. 

SO02 - Pavilony "U1-3" 

Dvoupodlažní pavilony "U1-3" jsou z větší části tvořeny hotelovými pokoji, jelikož se 

zde původně nacházeli třídy. Nicméně pavilon "U1" v 1.NP slouží k administrativní části 

hotelu, nacházejí se zde kanceláře, zasedací místnost a kuchyňka. Ve 2.NP je již nachází 

5 dvoulůžkových pokojů s vlastním hygienickým zařízením. Pavilon "U2" je tvořen 

hotelovými pokoji, přičemž v 1.NP je 5 dvoulůžkových pokojů. Z toho dva pokoje jsou 

řešeny bezbariérově. Ve 2.NP se však nachází dva studia a jeden dvoulůžkový pokoj, které 

také tvoří 2.NP pavilonu "U3". 1.NP pavilonu "U3" slouží jako zázemí pro zaměstnance 

hotelu, bazénu a wellness centra. Tvoří ho šatny a umývárny stavebně odděleny pro muže 
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a ženy. Na východě pavilonu je zřízen vstup pro zaměstnance, před kterým se nachází 

parkoviště pro tyto zaměstnance.  

SO03 - Pavilon "S" 

Pavilon "S" je také dvoupodlažní a propojuje pavilony "U2", "U3" a "V". V 1.NP se 

nachází 2 různě velké společenské místnosti. Pavilonem "S" lze přejít spojovací chodbou 

do odbytové části restaurace, která zajišťuje stravování ubytovaných hostů. Také je 

umožněn vstup do pavilonu "Ta" a "Tb", kde se nachází wellness centrum a termální 

bazén. Ve 2.NP je pak navrženo dalších 5 hotelových dvoulůžkových pokojů s vlastním 

hygienickým zařízením. Dále se v tomto podlaží nachází prádelna se skladem čistého 

a špinavého prádla. 

SO04 - Pavilon "D" 

Pavilon "D" je dvoupodlažní pavilon, který byl nejvíce zasažen přestavbou. Je zde 

navržen provoz dětského zábavního parku. Pro zřízení tohoto provozu byla velká část 

podlahové plochy 2.NP vybourána. Bylo potřeba vytvořit prostor pro přístupové schodiště 

a výtah do 2.NP, a také pro umožnění vybudování dvoupatrového dětského labyrintu ze 

skluzavek, prolézaček, balónkových bazénku apod. V obou podlažích se nachází menší 

kavárna pro dospělé, WC stavebně oddělené pro muže a ženy. Zařizovací předměty toalet 

jsou navrženy s ohledem na věkovou strukturu návštěvníků. Ve 2.NP je dále nachází 

promítací místnost, herní oddělení pro děti od 7 do 12 let. V 1.NP se pak nachází 

společenský sál, herní oddělení pro děti do 6 let, šatna pro návštěvníky, pokladna, 

kočárkárna, dvě přebalovací kabiny a zázemí pro zaměstnance.  

SO05 - Pavilon "K". 

Pavilon "K" jsou prostory kuchyně, kterých se návrh změny využití objektu nijak 

nedotkne. Bude zde provedena modernizace a  instalace nových zařizovacích předmětů 

a technického vybavení nezbytné pro provoz kuchyně. Protože dispozice kuchyně je 

typologicky řešena dle předpisů a jiného východiska vzhledem ke stísněným prostorům 

není, nedojde v dispozici kuchyně ke změně.  

SO06 - Pavilon "J" se spojovací chodbou 

Pavilon "J" je prostor odbytové části restaurace. Otvory pro výdej obědů a odevzdání 

použitého nádobí budou zazděny, bude vybudováno zádveří hlavního vstupu do restaurace 

a bar. Pódium bude zachováno. V menším atriu, které sousedí s restaurací, bude zřízená 

venkovní terasa s dětským hřištěm, která bude přístupná také z velkého atria průchodem 

spojovací chodby. Ve spojovací chodbě, která navazuje na restauraci, se nachází toalety 

stavebně oddělené pro muže, ženy a osoby těžce tělesně postižené. Pro zajištění 
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bezbariérového přístupu k toaletám bylo nutné snížit podlahu v těchto místech o 600 mm. 

Průchod do pavilonu "D" je zrušen, stejně jako vstup do atria. Výšková úroveň mezi 

pavilonem "J" a pavilonem "S" je překonána schodištěm a rampou ve sklonu 8,33 %. 

SO07 - Pavilon "Ta" 

Pavilon "Ta" je jednopodlažní pavilon, který navazuje na pavilon "Tb", se kterým tvoří 

wellness centrum s bazénem. V pavilonu se nachází solná jeskyně s příslušnými 

provozními místnosti, a masáže.  

SO08 - Pavilon "Tb" 

Pavilon "Tb", doplňuje prostory wellness centra a především tvoří provoz termálního 

bazénu s masážními prvky. K bazénu přísluší společná šatna pro muže a ženy 

s převlékacími kabinami, dále stavebně oddělené osušovny, WC a sprchy zvlášť pro muže 

a ženy. Provoz je doplněn úklidovou místností, pracovištěm plavčíka a první pomoci 

a pokladny. Pokladna zároveň slouží pro provoz wellness centra, které je tvořeno 

procedurou floating s příslušnými provozními místnostmi a další provozovnou masáží. 

Procedura floating spočívá v relaxaci ve vaně, napuštěné vodou z mrtvého moře. [20] 

Z bývalých prostor tělocvičen je navržena hala wellness, která disponuje třemi whirpool, 

kneippových chodníkem, finskou saunou, bylinnou saunou, parní kabinou, slunečnou 

loukou, relaxačními i vyhřívanými lehátky. K této hale přísluší společná šatna pro muže 

a ženy s převlékacími kabinami, dále stavebně oddělené osušovny, WC a sprchy zvlášť pro 

muže a ženy. Přístup k šatnám je zajištěn rampou ve sklonu 8,33%. Provoz bazénu 

a wellness centra má svůj vlastní vstup. 

SO09 - Pavilon "E" 

Pavilon "E" je řešen jako energetický blok, ve kterém se nachází úpravna vody, zděná 

transformační stanice do 52 kV a předávací stanice. Je zde i zařízena šatna s hygienickým 

zařízením. Také se zde nachází sklad chemikálií, který má samostatný vstup. Návrh nijak 

nezasahuje do dispozice pavilonu. Mohou nastat změny pouze ve vedení vnitřních 

rozvodů, které vychází z těchto stanic. 

SO10 - Bytová jednotka 

Bytová jednotka typu 3+1 byla určena pro bydlení školníka, návrh umožňuje využít 

bytovou jednotku k pronájmu kterékoliv osobě, přednostně však správci objektu, vedení 

domova pro seniory nebo zaměstnancům. Realizací záměru nedojde ke změně dispozice 

jednotky. Jelikož je bytová jednotka v zachovalém stavu, dojde pouze ke kosmetickým 

úpravám. 
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SO11 - Parkoviště 

Parkoviště pro návštěvníky komplexu se nachází na západě pozemku, příjezd je 

umožněn z ulice Josefa Hory, a z ulice Mánesova vybudováním jednosměrného k zajištění 

vyhrazených stání pro naložení a vyložení zavazadel hotelových hostů. Parkoviště pro 

zaměstnance je vybudováno na severovýchodě pozemku, dopravně napojené na ulici 

Moskevská. Parkoviště zahrnuje parkovací stání v počtu 20 stání pro zaměstnance, 10 stání 

pro hotel, 6 stání pro galerii, 13 stání pro dětský zábavní park, 15 stání pro restauraci a 11 

stání pro provoz bazénu a wellness. Stanovení počtu stání je uvedeno v příloze č. 1 této 

práce. Parkoviště bude odvodněno spádováním do jednotného kanalizačního řádu. 

SO12 - Parkové úpravy 

Parkové úpravy budou poslední etapou přestavby. Jedná se o modernizaci dvou atrií 

a vytvoření veřejně přístupného parku s dětským hřištěm v místě stávající atletické dráhy. 

V atriích budou provedeny terénní úpravy  pro zajištění úrovňového vstupu. Velké atrium 

je zařízeno lavičkami a doplněno nízkou zelení a keři pro dostačené proslunění. Malé 

atrium je řešeno jako venkovní terasa restaurace s dětským hřištěm. V místě stávající 

atletické dráhy je navrženo veřejné dětské hřiště s parkovou úpravou přístupné ze všech 

směrů. 

c) Stavebně - technické řešení objektů 

Řešené pavilony jsou jedno nebo dvou podlažní, nepodsklepené, z konstrukčního 

skeletového systému ze čtvercových železobetonových sloupů o rozměrech 400 x 400 mm. 

Opláštění objektu je provedeno z panelů šířky 1200 mm. Panely jsou plné nebo, s okenním 

nebo dveřním otvorem. Tloušťka panelů je různá, většinou 250 a 300 mm. Vnitřní stěnové 

konstrukce stávající jsou zděné z cihel, nové konstrukce jsou zděné z tvarovek. Stropní 

nosná konstrukce je řešena železobetonovou deskou o tloušťce 300 mm, v pavilonech "J", 

"Ta" a "Tb" tvoří nosnou stropní konstrukci příhradové nosníky s podhledem, ve kterém 

jsou vedeny vnitřní rozvody technického zařízení budov. Střecha komplexu je plochá. 

Pavilony "K", "Tb" a "Ta" jsou doplněny střešními světlíky pro dostatečné zajištění 

denního světla. Přestavby plaveckého bazénu na termální s masážními prvky bude spočívat 

především ve sjednocení hloubky na 1400 mm, vybudováním přístupového bezbariérového 

schodiště přímo do bazénu a zajištěním podmínek pro montáž a funkčnost masážních 

prvků. 

Přestavba, kromě změny dispozice, bude spočívat v modernizaci všech prostorů 

komplexu. Jedná se o nové vedení vnitřních rozvodů, nové podlahové krytiny, nátěr 

vnitřních omítek, nové obklady v hygienických zařízeních, nové interiérové dveře, 
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plastová okna, zateplení komplexu kontaktním zateplovacím systémem. Co se týče 

exteriéru, budou provedeny nové zpevněné plochy. Pěší komunikace budou provedeny ze 

zámkové betonové dlažby, parkoviště bude řešeno s asfaltovým povrchem s vyznačenými 

stání v bílé barvě. Zeleň bude podrobněji navržena zahradním architektem a osazena dle 

osazovacího plánu. 

d) Požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení 

Návrh podléhá typologickým a provozním zásadám navržených provozů, podmínkám 

hygieny, dále technickým požadavkům na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

a požadavkům bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Provoz krytého bazénu navíc 

podléhá požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb. Požadavky na architektonické řešení 

nebyly stanoveny.  

e) Podmínky na technické vybavení objektu 

Technické vybavení objektu tvoří především zařízení nezbytné pro provoz krytého 

bazénu. Zařízení je umístěno v pavilonu "E", v energetickém bloku. V energetickém bloku 

se také nachází předávací a transformační stanice. Dalším technickým vybavením 

v objektu jsou zařízení wellness, které byli výše již popsány, dále promítací zařízení a nově 

navržené výtahové kabiny, které provedením odpovídají vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

Technické vybavení kuchyně odpovídá příslušným normám a požadavkům hygieny, jedná 

se o profesionální sporáky, lednice, chladící boxy aj. 

 

3.5.6 Technologická část 

a) Rozdělení stavby na provozní soubory 

Nové využití objektu rozděluje stavbu na šest různých provozních souborů. Navrženými 

provozy jsou termální bazén, wellness centrum, hotel, restaurace, dětské zábavní centrum 

a galerie. 

b) Popis jednotlivých provozních souborů 

Všechny provozy budou řešeny pronájmem příslušných prostor komplexu pro 

zjednodušení podmínek napojení na technickou infrastrukturu, fakturaci spotřeby energií 

a médií, a také v případě poruch nebo oprav vedení. Podrobnější popis jednotlivých 

navržených provozů je uveden v kapitole 3.5.4 d) této práce. 

c) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 

požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce 
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Technologické zařízení je řešeno v souladu s příslušnými legislativními předpisy. 

Podrobné řešení technologických zařízení není předmětem této práce. Požadavky na 

pracovní prostředí a hygienu jsou uvedeny v kapitole 3.5.3 k) této práce. 

d) Popis technologie výroby a uvedením nositele technologického procesu 

Navržený provoz nezahrnuje provoz výroby, tudíž zde neexistuje žádná technologie 

výroby ani technologický proces. 

e) Zajištění budoucího provozu energiemi 

Objekt bude napojen na stávající vedení technické infrastruktury. Podrobnější popis 

řešení napojení objektu na energie je uveden v kapitole č. 3.5.3 e) této práce. 

f) Technologické odpady všeho druhu, způsob využití nebo likvidace 

Navržený provoz bude produkovat různé druhy odpadů. Popis jednotlivých druhů 

odpadů a jejich následná likvidace je uvedena v kapitole č. 3.5.3 e) této práce. 

 

3.5.7 Provádění stavby 

a) Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby 

Realizace záměru se předpokládá ve dvou etapách výstavby. V první etapě budou 

provedeny demoliční práce a následná přestavba vnitřní dispozice stavebních objektů 

SO01 až SO10, které jsou popsány v kapitole č. 3.5.5 b).Ve druhé etapě výstavby budou 

realizovány stavební objekty SO11 a SO12, které jsou popsány v kapitole č. 3.5.5 b). 

Časový harmonogram projektu je uveden v příloze č. 3 této práce.  

b) Zásady řešení zařízení staveniště, situování ploch ZS, možnost využití stávajících 

objektů, zdroje pro výstavbu a dopravní systém 

Zařízení staveniště je popsáno v kapitole č. 3.5.3 i) 

c) Předpokládaný dodavatelský systém 

Dodavatelský systém výstavby se předpokládá tradiční a nejpoužívanější systém 

v České republice. Nazývá se DBB, což ve zkratce znamená design-bid-build, v překladu 

vyprojektuj-zadej-postav. Jedná se o dodavatelský systém s generálním dodavatelem, 

nadřazený několika subdodavateli.   
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4. Zhodnocení ekonomických aspektů investičního záměru 

 

4.1 Stavební náklady 

 

4.1.1 Varianta A 

Pro zpracování předběžného propočtu nákladů na realizaci navrhované stavby byly použity 

následující oceňovací podklady: 

- cenové ukazatelé pro rok 2014 

- cenový věstník 1/2014 

- katalog objektů 

Celkové náklady stavby jsou tvořeny náklady na stavební část, náklady na projektové 

a průzkumné práce, rezervy a ostatními náklady. 

I. Stavební část 

Stavební část Název MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 

SO 01 rekonstrukce objektu - - - 35 630 000 

SO 02 

odstranění zpevněných ploch m
2
 257,7 626 160 000 

odstranění zpevněných ploch s 

asfaltovým povrchem 
m

2
 50,7 391 20 000 

odstranění vegetace - - - 100 000 

terénní úpravy m
2
 179,5 176 30 000 

SO 03 
zpevněné plochy dlážděné m

2
 192,0 480 95 000 

zpevněné plochy s živičným 

krytem 
m

2
 185,8 1 081 200 000 

SO 04 

lavička ks 14 2 000 28 000 

odpadkový koš ks  5 1 400 7 000 

altán m
2
 3,2 3 250 10 000 

oplocení m 384 771 296 000 

              Celková cena stavební části: 36 576 000 Kč bez DPH 

SO 01: 

Název MJ 

Počet 

MJ Kč/MJ 

Celkem 

Kč objem suti [t] 

demolice skleníku - - - 35 000 - 

bourání příček tl. 125 mm m
2
 2 511,4 210 530 000 326,5 

bourání stropní k-ce m
2
 39,1 1 000 40 000 18,8 

bourání schodiště ks 8,0 10 000 80 000 0,0 

zazdění okenního otvoru m
2
 80,0 3 000 240 000 0,0 
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vybourání okenního otvoru m
2
 52,9 2 500 130 000 34,9 

výměna okna ks 482,0 6 575 320 000 96,4 

výměna dvěří jednokřídlých ks 27,0 10 500 290 000 3,8 

výměna dveří dvoukřídlých ks 15,0 18 200 270 000 3,0 

zazdění dveřního otvoru m
2
 221,4 2 100 470 000 0,0 

vybourání dvěřního otvoru m
2
 157,4 1 750 280 000 103,9 

odvoz suti t 587,2 400 240 000 587,2 

výměna okenní sestavy ks 5,0 200 000 1 000 000 

 výměna okenní stěny 

bazénové haly - - - 1 200 000 

 nové příčky m
2
 3 867,3 530 2 050 000 

 nová okna ks 78,0 7 275 570 000 

 nové dveře jednokřídlé ks 116,0 10 000 1 160 000 

 nové dveře dvoukřídlé ks 18,0 20 000 360 000 

 nová rampa m 22,1 9 000 200 000 

 nové schodiště m 6,6 9 000 60 000 

 úprava povrchů - - - 7 660 000 

 zařizovací předměty - - - 1 570 000 

 vzduchotechnika - - - 380 000 

 elektromontáže - - - 4 150 000 

 otopná tělesa - - - 1 230 000 

 rozvod potrubí - - - 3 110 000 

 termální masážní bazén - - - 8 000 000 

 výtah osobní kus 3 500 000 1 500 000 

 výtah nákladní kus 2 750 000 1 500 000 

 požární zabezpečení - - - 1 000 000 

 vybavení kuchyně restaurace - - - 3 000 000 

 vanna + zvedák - - - 100 000 

 zařízení rehabilitace - - - 3 000 000 

 interiér - - - 1 380 000 

      Celková cena SO 01: 35 630 000 Kč bez DPH 

II. Projektové a průzkumné práce 

Název MJ Počet MJ Celkem Kč 

projektové a průzkumné práce % 9 3 265 000 

 

III. Rezerva 

Název MJ Počet MJ Celkem Kč 

rezerva % 10 3 658 000 
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IV. Ostatní náklady 

Název MJ Počet MJ Celkem Kč 

ostatní náklady % 2 727 000 

 

Celková cena stavby: 

Celkem = 44 226000 Kč bez DPH 

 

 

4.1.2 Varianta B 

Pro zpracování předběžného propočtu nákladů na realizaci navrhované stavby byly 

použity stejné oceňovací podklady jako u varianty A. Celkové náklady stavby jsou taktéž 

tvořeny náklady na stavební část, náklady na projektové a průzkumné práce, rezervy 

a ostatními náklady. 

 

I. Stavební část 

Stavební část Název MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 

SO 01 
rekonstrukce objektu - - - 59 570 000 

přístavba m
3
 54,2 2 611 140 000 

SO 02 

odstranění zpevněných ploch m
2
 257,7 626 160 000 

odstranění zpevněných ploch s 

asfaltovým povrchem 
m

2
 50,7 391 20 000 

terénní úpravy m
2
 184,6 176 35 000 

odstranění křovin - - - 100 000 

SO 03 

zpevněné plochy dlážděné m
2
 282,4 480 140 000 

zpevněné plochy s asfaltovým 

povrchem 
m

2
 361,6 1 081 390 000 

zpevněné plochy, terasa m
2
 18,51 2 320 50 000 

SO 04 

dětské hřiště ks 2 18 000 40 000 

lavička ks 17 750 15 000 

odpadkový koš ks  5 1 415 10 000 

             Celková cena stavební části: 60 670 000 Kč bez DPH 

 

SO 01: 

Název MJ 

Počet 

MJ Kč/MJ Celkem Kč objem suti [t] 

demolice skleníku - - - 35 000 - 

bourání příček tl. 125 mm m
2
 2 483,6 210 520 000 322,9 
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bourání příček tl. 300 mm m
2
 89,0 500 45 000 27,6 

bourání stropní k-ce m
2
 213,4 1 000 210 000 102,4 

bourání schodiště ks 8,0 10 000 80 000 0,0 

zazdění okenního otvoru m
2
 241,5 3 000 725 000 0,0 

vybourání okenního otvoru m
2
 81,9 2 500 205 000 54,1 

výměna okna ks 383,0 6575 250 000 76,6 

výměna dveří jednokřídlých ks 23,0 10 500 242 000 3,2 

výměna dveří dvoukřídlých ks 12,0 18 200 220 000 2,4 

zazdění dveřního otvoru m
2
 259,8 2 100 550 000 0,0 

vybourání dvěřního otvoru m
2
 132,6 1 750 231 000 87,5 

odvoz suti t 676,7 400 270 000 676,7 

výměna okenní sestavy ks 4,0 200 000 800 000 

 výměna okenní stěny 

bazénové haly - - - 1 200 000 

 nové příčky m
2
 2 134,3 530 1 131 000 

 nová okna ks 94,0 7 275 684 000 

 nové dveře jednokřídlé ks 161,0 10 000 1 610 000 

 nové dveře dvoukřídlé ks 14,0 20 000 280 000 

 nová rampa m 22,1 9 000 200 000 

 nové schodiště m 6,6 9 000 60 000 

 úprava povrchů - - - 9 730 000 

 zařizovací předměty - - - 1 990 000 

 vzduchotechnika - - - 4 820 000 

 elektromontáže - - - 7 320 000 

 otopná tělesa - - - 1 560 000 

 rozvod potrubí - - - 3 960 000 

 strojovna - - - 140 000 

 termální masážní bazén - - - 8 000 000 

 wellness zařízení - - - 6 500 000 

 výtah osobní ks 2 500 000 1 000 000 

 požární zabezpečení - - - 1 000 000 

 vybavení kuchyně restaurace - - - 3 000 000 

 dětský prolézací labyrint - - - 150 000 

 vybavení kavárny - - - 65 000 

 interiér - - - 785 000 

      Celková cena SO 01: 59 570 000 Kč bez DPH 
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II. Projektové a průzkumné práce 

Název MJ Počet MJ Celkem Kč 

projektové a průzkumné práce % 9 5 460 000 

 

III. Rezerva 

Název MJ Počet MJ Celkem Kč 

rezerva % 10 607 000 
 

IV. Ostatní náklady 

Název MJ Počet MJ Celkem Kč 

ostatní náklady % 2 1 200 000 

 

Celková cena stavby: 

Celkem = 67 937 000 Kč bez DPH 

 

 

4.2 Provozní náklady (roční) 

 

4.2.1 Varianta A 

Název MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 

Voda pitná (vodné) m
3 

357,41 33,08 11 800 

Voda odvedená (stočné) m
3
 357,41 30,48 10 900 

Plyn kWh 4 591,78 1,54 7 000 

Teplo GJ 6 344,60 479,87 3 045 000 

Elektřina MWh 877,47 2 279,28 2 000 000 

Telekomunikace měsíc 12 1 500 18 000 

Odvoz odpadu os 62 552 35 000 

Daň z pozemku m
2
 19 027 0,20 38 000 

Daň ze stavby m
2 

7 736 6 46 000 

Mzdy - - - 10 440 000 

Pozn.: Uvedené ceny za MJ byly čerpány z příslušných sazebníků pro rok 2014 

Celkové roční provozní náklady: 15 650 000 Kč bez DPH 
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4.2.2 Varianta B 

Název MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 

Voda pitná (vodné) m
3 

330,70 33,08 11 000 

Voda odvedená (stočné) m
3
 330,70 30,48 10 000 

Plyn kWh 4 591,78 1,54 7 000 

Teplo GJ 5 872,75 479,87 2 800 000 

Elektřina MWh 877,47 2 279,28 2 000 000 

Telekomunikace měsíc 12 1 500 18 000 

Odvoz odpadu - - - 12 000 

Daň z pozemku m
2
 19 012 0,20 38 000 

Daň ze stavby m
2 

7 751 6 47 000 

Mzdy - - - 5 184 000 

Pozn.: Uvedené ceny za MJ byly čerpány z příslušných sazebníků pro rok 2014 

Celkové roční provozní náklady: 10 127 000 Kč bez DPH 

 

 

4.3 Zhodnocení ekonomiky investičního záměru 

 

Z výše uvedených nákladů je zřejmé, že realizace nového využití bývalé základní školy 

jako domov pro seniory je levnější než realizace polyfunkčního komplexu, ale provozní 

náklady jsou vyšší než u polyfunkčního komplexu. Z důvodu nedostatečných cenových 

podkladů a náročnosti na zpracování vzhledem ke složitosti provozu nebylo možné 

stanovit výslednou efektivnost obou investic. Nicméně se předpokládá, že obě varianty 

nejsou ekonomicky efektivní, jelikož objekt bude pronajímán, nebo se mohou při 

rekonstrukci vyskytnout problémy, které by vyvolaly další investiční náklady. 

Co se týče možnosti financování, pro návrh domova pro seniory se nabízí  možnost 

čerpání investičních dotací z EU ve výši 600 000 Kč na osobu. Jelikož dotace zcela 

nepokryjí náklady na realizaci, další možností financování jsou vlastní finanční prostředky 

investora nebo tradiční systém spotřebitelských nebo hypotéčních úvěrů bankovních domů. 

Pro financování realizace polyfunkčního komplexu se nabízí stejné možnosti financování 

kromě možnosti čerpání dotací. 
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5. Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce je navrhnout nové, komerční a nekomerční, využití bývalé 

základní školy na ulici Mánesova v Havířově ve formě investičního záměru. Návrh byl 

zpracován ve dvou variantách v kompletní formě. Obě varianty řeší úpravu vnitřní 

dispozice stávajícího objektu, úpravu okolního terénu, vytvoření potřebných parkovacích 

stání a dalších úkonů nezbytných pro navrhovaný provoz.  

Jako nekomerční využití jsem navrhla provoz domova pro seniory s částečným 

provozem domu s pečovatelskou službou, doplněným provozem termálního krytého 

bazénu. Rekonstrukcí se předpokládají především nové možnosti pro ubytování seniorů, 

nová pracovní místa a také zvýšení kvality bydlení v okolí.  

Jako komerční využití jsem navrhla provoz polyfunkčního domu, který tvoří hotel, 

restauraci, termální bazén, wellness centrum, galerii a dětský zábavní park. Rekonstrukcí 

se předpokládají nové možnosti využití volného času pro obyvatelé města Havířov, vznik 

atraktivního turistického místa, který pozvedne atraktivnost města. Velkým přínosem 

investice jsou také nová pracovní místa a také zvýšení kvality bydlení v okolí.  

Přikláněla bych se k realizaci záměru polyfunkčního komplexu, jelikož je to záměr 

komerční, provoz termálního bazénu nemá v kraji konkurenci, dětské zábavní centrum 

a wellness centrum nemají konkurenci v okrese a také, jelikož by příznivě ovlivnil 

turistickou atraktivitu města, která je dnes velmi nízká.   

Při zpracování mé diplomové práce jsem postupovala dle platných předpisů a norem, 

poznatků získaných při odborných konzultacích a během studia na této škole. 
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28 Pohledy - varianta B 1:100 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PŘÍLOHY 

  



 

Příloha č. 1 Výpočet potřeby parkovacích a odstavných stání 

Varianta A 

N = Oo · ka + Po · ka · kp [14] 

 

N – celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

Oo – základní počet odstavných stání    

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace   = 0,84 

Po – základní počet parkovacích stání    

ko – součinitel redukce počtu stání    = 0,60 

 

Počet stání pro domov pro seniory: 

Nmin = 13 · 0,84 + 0 · 0,84 · 0,60 = 11 parkovacích míst → návrh 24 stání 

 

Celkem bylo navrženo 24 stání, z něhož 2 stání jsou vyhrazená pro automobily 

převážející osoby těžce tělesně postižené. Zahrnuta jsou zde i stání pro zaměstnance 

domova. 

 

Počet stání pro krytý bazén: 

Nmin = 0 · 0,84 + 11 · 0,84 · 0,60 = 6 parkovacích míst → návrh 11 stání 

 

Celkem bylo navrženo 11 stání, z něhož 1 stání jsou vyhrazená pro automobily 

převážející osoby těžce tělesně postižené.  

 

Varianta B 

Počet stání pro krytý bazén a wellness: 

Nmin = 0 · 0,84 + 12 · 0,84 · 0,60 = 6 parkovacích míst → návrh 11 stání 

 

Celkem bylo navrženo 11 stání, z něhož 1 stání jsou vyhrazená pro automobily 

převážející osoby těžce tělesně postižené. 

 

Počet stání pro hotel: 

Nmin = 0 · 0,84 + 20 · 0,84 · 0,60 = 10 parkovacích míst → návrh 10 stání 



 

 

Celkem bylo navrženo 10 stání, z něhož 1 stání jsou vyhrazená pro automobily 

převážející osoby těžce tělesně postižené. Při vstupu do hotelu jsou navíc navržena dvě 

vyhrazená stání pro naložení a vyložení zavazadel hotelových hostů. 

 

Počet stání pro galerii: 

Nmin = 0 · 0,84 + 11 · 0,84 · 0,60 = 6 parkovacích míst → návrh 6 stání 

 

Celkem bylo navrženo 6 stání, z něhož 1 stání jsou vyhrazená pro. 

 

Počet stání pro dětský zábavní park: 

Nmin = 0 · 0,84 + 26 · 0,84 · 0,60 = 13 parkovacích míst → návrh 13 stání 

 

Celkem bylo navrženo 13 stání, z něhož 2 stání jsou vyhrazená pro automobily 

převážející osoby těžce tělesně postižené  a pro osoby doprovázející dítě v kočárku. 

 

Počet stání pro restauraci: 

Nmin = 0 · 0,84 + 29 · 0,84 · 0,60 = 15 parkovacích míst → návrh 15 stání 

 

Celkem bylo navrženo 15 stání, z něhož 1 stání jsou vyhrazená pro automobily 

převážející osoby těžce tělesně postižené. 

 

 

  



 

Příloha č. 2-1 Výpočet potřeby pitné vody 

Varianta A 

Spotřeba vody byla stanovena na základě jmenovitých výtoků jednotlivých armatur, 

uvedených v normě ČSN EN 806-3. Podle vypočteného celkového jmenovitého výtoku byl 

stanoven tabulkou č. 3 uvedené normy požadovaný nejmenší průměr připojovacího potrubí 

DN 50. Stávající vodovodní přípojky jsou DN 80 a DN 100, tudíž jsou dostačující pro 

navrhovaný provoz. 

Sumarizace výtokových armatur v objektu: 

Armatura 
LU 

[l/s] 
E K Ta Tb D Sp S U1 U2 U3 V Bj 

umyvadlo 0,5 1 3 2 14 13 3 20 10 10 12 8 1 

WC 2 1 1 - 7 13 - 12 10 10 9 5 1 

sprcha 0,6 - 1 - 10 8 - 5 10 10 6 5 - 

dřez 4 - 8 - - 2 - 5 - - 5 1 1 

pračka 2 - - - - 4 - - - - - - 1 

výlevka 2 - 4 - 2 2 1 2 - - 1 - - 

p. vpusť 2 - 6 - - - - - - - - - - 

pisoár 0,2 - - - 1 4 - 2 - - - - - 

vana 0,8 - - - - - - 2 - - - - 1 

 

Celková spotřeba vody: 

Celkový jmenovitý výtok  - LU = 357,3 l/s 

Spotřeba vody pro bazén - 3410,9 m
3
/rok = 0,11 l/s   

Celková spotřeba pitné vody - 357,3 + 0,11 = 357,41 l/s  → DN 50 

 

Varianta B 

Spotřeba vody byla stanovena stejně jako u varianty A. Podle vypočteného celkového 

jmenovitého výtoku byl stanoven požadovaný nejmenší průměr připojovacího potrubí DN 

50. Stávající vodovodní přípojky jsou DN 80 a DN 100, tudíž jsou dostačující pro 

navrhovaný provoz. 

Sumarizace výtokových armatur v objektu: 

Armatura 
LU 

[l/s] 
E K Ta Tb D Sp S U1 U2 U3 V Bj 

umyvadlo 0,5 1 3 3 16 12 3 12 5 9 9 5 1 

WC 2 1 1 2 11 12 4 11 5 8 9 5 1 

sprcha 0,6 - 1 - 23 - - 5 5 8 12 0 - 

dřez 4 - 8 - - 2 - - 1 - 1 0 1 

pračka 2 - - - - - - 2 - - - - 1 



 

výlevka 2 - 4 - 1 2 1 1 - - 1 1 - 

p. vpusť 2 - 6 - - - - - - - - - - 

pisoár 0,2 - - - 3 4 2 2 - - - 2 - 

vana 0,8 - - - - - - 2 - - - - 1 

 

Celková spotřeba vody: 

Celkový jmenovitý výtok  - LU = 330,7 l/s 

Spotřeba vody pro bazén a wellness centrum - 3559,3 m
3
/rok = 0,11 l/s   

Celková spotřeba pitné vody - 330,7 + 0,11 = 330,81 l/s   → DN 50 

 

  



 

Příloha č. 2-2 Výpočet množství splaškových a dešťových vod 

 

Množství splaškových vod je dáno množstvím spotřebované pitné vody. Pro variantu 

A je množství splaškových vod 357,41 l/s, pro variantu B je to 330,81 l/s. Výpočet potřeby 

pitné vody je uveden v předešlé příloze. Množství dešťových vod je stanoveno výpočtem 

podle normy ČSN EN 12056-3 následovně. 

Varianta A 

Q = i·A·C   [16] 

i - intenzita deště 

A - účinná plocha střechy 

C - součinitel odtoku 

 

Q = 0,03∙1∙5781,09 = 173,43 l/s 

 

Varianta B 

Q = i·A·C   [16] 

Q = 0,03∙1∙5797,08 = 173,91 l/s 

 

Stávající kanalizační přípojky jsou DN 200, tudíž jsou dostačující pro navrhovaný provoz. 

  



 

Příloha č. 2-3 Výpočet potřeby tepelné energie a teplé vody 

Varianta A 

Výpočet potřeby tepla pro vytápění: 

Roční odběr tepla:  

Gor = V∙q∙(tv - tzp)∙24∙n∙10
-6

 [MWh/rok] 

V - obestavěný prostor budovy    q - tepelná charakteristika budovy 

tv - průměrná vnitřní teplota vzduchu   n - počet dnů otopného období 

tzp - průměrná vnitřní teplota vzduchu v otopném období 

Gor =  32094∙0,63∙(18-3,6)∙24∙219∙10
-6

 = 1530,32 MWH/rok 

Výpočet potřeby tepelné energie pro TUV: 

Množství potřebné tepelné energie pro tepelnou úpravu vody bylo stanoveno pomocí 

tabulky č. 3 v normě ČSN 06 0320 následovně. 

G = Gdomov + Gbazén  

G = 62∙7 + (87∙2,2 + 13∙0,8) = 232,07 MWh/rok 

Celková potřeba tepelné energie: Gor + G = 1530,32 + 232,07 = 1762,39 MWh/rok 

 

Varianta B 

Výpočet potřeby tepla pro vytápění: 

Roční odběr tepla:  

Gor = V∙q∙(tv - tzp)∙24∙n∙10
-6

 [MWh/rok] 

 

V - obestavěný prostor budovy    q - tepelná charakteristika budovy 

tv - průměrná vnitřní teplota vzduchu  n - počet dnů otopného období 

tzp - průměrná vnitřní teplota vzduchu v otopném období 

Gor = 32146∙0,63∙(18-3,6)∙24∙219∙10
-6

 = 1459,81 MWH/rok 

 

Výpočet potřeby tepelné energie pro TUV: 

Množství potřebné tepelné energie pro tepelnou úpravu vody bylo stanoveno pomocí 

tabulky č. 3 v normě ČSN 06 0320 následovně. 

G = Ghotel + Grestaurace + Ggalerie + Gdět.centrum + Gbazén+wellness   

G = 40∙6 + (3∙0,8+120∙0,2) + 5∙0,1 + 12∙0,1 + (87∙2,2 + 13∙0,8) = 171,51 MWh/rok 

Celková potřeba tepelné energie: Gor + G = 1459,81 + 171,51 = 1631,32 MWh/rok   



 

Příloha č. 2-4 Výpočet potřeby zemního plynu 

Potřeba zemního plynu je u obou variant stejná, napojená je i nadále oproti stávajícího 

stavu pouze bytová jednotka "Bj" a pavilon "K" kuchyně. Potřeba zemního plynu 

a minimální světlost připojovacího potrubí byla stanovena podle technických pravidel TPG 

704 01 na DN 32. Stávající připojovací potrubí jsou DN 80, tudíž jsou kapacitně 

dostačující. 

Maximální hodinová potřeba plynu: 

Qmax,h = Σqi ∙ Pi ∙ Ki   [17] 

qi - příkon daného spotřebiče 

Pi - počet spotřebičů 

Ki - koeficient současnosti daného účelu spotřeby 

Qmax,h = 1,15∙3∙ 
 

         
 =1,17 m

3
/h 

 

D = K∙  
       

  
    

 

    
    [17] 

D - vnitřní průměr 

K - konstanta 

L - délka plynovodu 

Pz - absolutní tlak v počátečním uzlu úseku 

Pk - absolutní tlak v koncovém bodě úseku 

D = 0,13∙  
             

         

    

 = 10,49 mm   → DN 32 
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Příloha č. 3 Časový plán projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Příloha č. 4     Vizualizace návrhů řešení 

Varianta A 

Západní pohled od ulice Josefa Hory  

Jihozápadní pohled na řešené území 

Hlavní vstup do domova pro seniory 



 

Jihozápadní pohled na řešené území 

 

Parková úprava velkého a malého atria 

Varianta B 

Západní pohled od ulice Josefa Hory 



 

  

Jižní pohled na hlavní vstup do hotelu, galerie a velkého atria 

Úprava velkého a malého atria 

Pohled na veřejné dětské hřiště 



 

Příloha č. 5     Fotodokumentace 

Exteriér 

 

      Jihozápadní pohled     Hlavní vstup do objektu 

  Pavilon "V"     Pavilon "V"    

 

 

   Severovýchodní pohled         Severovýchodní pohled 

         Pavilony "U1-3"            Pavilony "Ta" a "Tb" 

 

    Západní pohled od ulice Josefa Hory            Skleník 



 

Interiér 

 

  Pavilon "V", 1.NP   Pavilony "U1-3", Chodba 

 

    Pavilon"Tb", Tělocvična   Pavilon"Tb",  Hala s bazénem 

 

       Pavilon "J", Jídelna            Pavilon"K", Varna 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     Spojovací chodba "Sp"       Pavilon "Tb", Podchod 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pavilon "Tb", Přístup k tělocvičnám   Malé atrium 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Velké atrium      Energetický blok "E", Předávací stanice 

 



 

Příloha č. 6-1 Vyjádření o existenci sítí společnosti Telefónica Czech 

 Republic, s.r.o 

 

 



 

  



 

  



 

Příloha č. 6-2 Vyjádření o existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, 

 a.s. a ČEZ ICT Services, a.s.  

  



 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  



 

Příloha č. 6-3 Vyjádření o existenci sítí společnosti Technické služby 

 Havířov  



 



 

  



 

Příloha č. 6-4 Vyjádření o existenci sítí společnosti RWE, s.r.o  

  



 



 

  



 

 

Příloha č. 6-5 Vyjádření o existenci sítí společnosti Havířovská 

 Teplárenská Společnost, a.s. 

  



 



 

 

 

 

 



 

Příloha č. 6-6 Vyjádření o existenci sítí společnosti Air Telecom, a.s. 

  



 

Příloha č. 6-7 Vyjádření o existenci sítí společnosti Green Gas DPB, 

 a.s. 

 


