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Cíl diplomové práce 
Revitalizace prostoru uhelného dolu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Místa, 
jehož využití spočívá v udržování dolů v umělém spánku a pronájmu 
přilehlých černých staveb k různým podnikatelským činnostem. Místa 
s velkým potenciálem v krajině Beskydských hor. Idea relaxačního centra 
wellness, sportovišť, parku a památníku. Organická budova v kontrastu 
krajiny a času. 
 
 
 
Aim of the dissertation 
Revitalization of the area of a coal mine in Frenštát. Place the use of which is 
to keep down the artificial sleep and hire illegal buildings adjacent to the 
various business activities. Place with great potential in the countryside of 
the Beskydy mountains. Idea relaxing wellness center, sports fields, a park 
and memorial. Organic Building in contrast to the landscape and time. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
Vzhledem k aktuálnímu využití území coby konzervaci nerostného bohatství, 
užívání a pronájem černých staveb, jenž místu nic nepřinášejí, by toto místo 
mělo být tím pravým opakem. Místo odpočinku, relaxace a regenerace. 
Myšlenku navrhnout zde ozdravně regenerační oblast mě podsunula podstata 
výskytu jodobromové solanky, stejně jako na bývalém dole Darkov, dnes 
sloužící jako lázně Darkov. Celý areál nebo spíše oblast s možností volného 
pobytu v zeleni je koncipován jako lesopark. Řešené území má na délku 1km 
a šíři 600m. Má dva přístupy, jeden je z hlavní cesty, kde přijedeme přímo ke 
správní budově celého parku, a to hotelu s léčebnými a zážitkovými službami.  
 
Objekt je koncipován na tři křídla. Jeho tvar koresponduje s výhledem na 
okolní hory a hledá v nich inspiraci. Jeho černá oblá fasáda připomíná 
obroušený uhlík, jehož je v tomto území velké množství. Centrální vstup přes 
recepci a propojovací halou vejdeme do jednoho křídla s vnitřním velkým 
bazénem s menšími zážitkovými bazény ve druhém patře, saunový svět, 
masáže. Celý vnitřní prostor je otevřen do pláště. Dále je zde v přízemí 
kosmetická a dermatologická služba, v tomto křídle ve druhém patře je prostor 
sloužící výhradně pro léčebné procedury jako jsou perličkové koupele, 
rašelinové zábaly, koupání ve vodě a další. Ve třetím křídle je v přízemí sálek, 
dvě tělocvičny v rámci ozravných pobytů a dále fitcentrum. Na konci křídla 
jsou šatny a sprchy. Druhé a třetí patro tohoto křídla slouží jako ubytovací v 
hotelových pokojích různých dimenzí. Ve třetím patře je také vyhlídková 
restaurace. Propojovací hala je otevřená přes všechna podlaží a vytváří tak 
vzdušný dojem z celého prostoru. V podzemním podlaží se nacházístrojovny 
a technické místnosti, pojímající veškerou technologii pro vytápění, chlazení a 
větrání. Vzhledem k místě, bylo pro návrh využito teplo z hlubinných vrtů 
důlních věží, včetně ohřevu teplé vody a vzduchu.  
 
Nosná konstrukce je řešena jako železobetonová, spočívající na ŽB 
základové desce a patkách ve formě vodorovných ŽB stropů a sloupů. Tato 
nosná konstrukce podpírající patra nemá statickou návaznost na obvodový 
plášť, jenž tvoří trojúhelníkové diagonály formou dřevěných trámků z 
lepeného dřeva spojovaných ocelovými styčníky. Tvar pláště využívá podpory 
geodetické kopule vlastního tvaru. Ve středu každého křídla se tyčí podpůrný 
pilíř z téže konstrukce, který nejen odlehčuje stropu a umožňuje tak menší 
dimenzi průřezů jednotlivých diagonál, ale skýtá v sobě technologii větrání, 
topení a nasvětlení prostoru. Jeho základna má šíři 3 metry a celý pilíř je tak 
servisně přístupný zevnitř.  
 
Po projití budovy přes recepci se dostáváme na promenádu, již lemují stromy, 
v jejím středu je vyhlídková věž, připomínající odkaz těžebních věží. Točitým 
schodištěm na dřevěné konstrukci odsazené od vybetonované kruhové stěny 
se dostaneme 5 metrů pod zemský povrch, poté projdeme 10 metrů dlouhou 
chodbou a vystoupáme točitým schodištěm 15 metrů, z nich 10 je nad úrovni 
země. Odtup je krásný rozhled do krajiny plné rozmarnosti.  
 



Dalšími kroky se po promenádě dostaneme k prostoru venkovní tančírny pro 
příležitostní akce a tako z druhé strany budovy letního kina. nedaleko je 
dětské hřiště, vodní plocha a na samém konci areálu je sportovní hala, 
pojímající velké hřiště a několik malých. Je návazností na sportovní využití 
této oblasti, zejména místního fotbalového hřiště. Fungovaní této haly je 
kompetenci správce hotelu, který po domluvě předá klíče a není zde žádná 
nutná obsluhy, výjma běžné údržby a úklidu. Za halou jsou tenisové kurty. V 
lesoparku jsou také dvě trasy pro procházky, jízdu na kole či bruslích, a to 
buď malý okruh nebo delší. 
 
Podstatou tohoto místa a návrhu jeho využití je odpočinek, regenerace a kde 
jinde toho dosáhnout než v tak charismatické krajině, jako je ta Beskydská. 
 
 
COVERING MESSAGE 
 
Given the current land use as mineral wealth preservation, use and lease of 
illegal buildings, which do not place anything, this place would be the 
opposite. A place of rest, relaxation and regeneration. The idea here suggest 
Curative regeneration area slipped me the essence of the incidence of iodine-
bromine brine, as well as the former mine Darkov, now serving as Darkov 
spa. The whole area or region rather with the possibility of a free stay in the 
countryside is designed as a forest park. The studied area has a length of 1 
km and a width of 600m. There are two approaches, one is from the main 
road, where you get to the administrative building of the whole park, and a 
hotel with healing and sensory services. 
 
The building is three wings. Its shape corresponds with views of the 
surrounding mountains and looking at them for inspiration. His black rounded 
facade resembles a polished carbon, which is in this area in large numbers. 
The central entrance through the reception hall and interconnecting fit into one 
wing inside a large swimming pool with minor sensation on the second floor 
pools, sauna world, massages. The entire inner space is open to the shell. 
Then there is the ground floor and cosmetic dermatology service in this wing 
of the second floor is a space used exclusively for medical procedures such 
as bubble baths, mud wraps, bathing in the water and more. In the third wing 
of the cup on the ground floor, two gyms within ozravných stays and a fitness 
center. At the end of the wing are changing rooms and showers. Second and 
third floor of this wing serves as accommodation in hotel rooms of various 
dimensions. The third floor is also a viewing restaurant. The connecting hall is 
open all over the floor and creates airy feel of the whole area. In the basement 
nacházístrojovny and technical rooms, encompassing all technologies for 
heating, cooling and ventilation. Given the location, it was used for the design 
of heat from deep wells mine towers, including hot water and air. 
 
The supporting structure is designed as reinforced concrete, resting on 
reinforced concrete foundation slab and footings in the form of horizontal 
reinforced concrete ceilings and columns. This support structure supporting 



the floor has static links to the cladding, which forms a triangular form of 
diagonal wooden beams made of laminated wood connected by steel joints. 
The shape of the shell to provide aid geodesic dome own shape. In the center 
of each wing rises a supporting pillar of the same structure, which not only 
lightens the ceiling, allowing smaller dimension in cross section of the 
diagonals, but provides in itself technology ventilation, heating and lighting 
space. Its base has a width of 3 meters and the whole pillar and the service is 
accessible from the inside. 
 
After passing through the reception building to get to the promenade, already 
lined with trees in the middle is an observation tower, reminiscent of the link of 
drilling rigs. A spiral staircase to a wooden structure apart from a concrete-
lined circular walls reach 5 meters under the ground, then go through a 10-
meter long corridor and climb a spiral staircase 15 meters, of which 10 are 
above ground level. Odtup is a beautiful view of the countryside full of 
capriciousness. 
 
Other steps along the promenade we get to the space outside the dance hall 
for occasional events and tako on the other side of the building open-air 
cinema. near the children's playground, water area and at the very end of the 
resort's sports hall, which accommodates a large playground and several 
small. It links to the sport of this area, especially the local football field. The 
operation of this hall is the responsibility of the hotel manager, who after 
agreement gives the keys and there is no need for the operator, excluding 
routine maintenance and cleaning. Hall for tennis courts. The park also has 
two trails for walking, biking or skating, either a small circle or longer. 
 
The essence of this place and the design of its recovery is rest, regeneration 
and where better to achieve this than in the countryside as charismatic as the 
Beskydská.	


