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Diplomová práce se soustředí na aktivaci části jihozápadní části 
kraje Vysočina. Tato část není příliš navštěvována turisty. Ti touto 
částí pouze projíždějí, a to z krajského města Jihlavy, do Telče, 
historického města zařazeného na seznam UNESCO. Tyto dvě města patří 
mezi nejvíce navštěvovaná místa na Vysočině, přesto se v okolí 
turisté nezdrží delší dobu. Důvodem je nedostatek informací o 
možnostech v místě a zejména špatná vybavenost.  
 
 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Řešené území se nachází právě mezi těmito dvěma nejnavštěvovanějšími 
městy, 17km jihozápadně od Jihlavy, na okraji šestitisícového města 
Třešť. Rozlehlý pozemek, o velikosti 63 ha, se rozprostírá na úpatí 
zalesněného Špičáku vysokého 837m n. m. Na jeho vrcholu je od 70. 
let 20. století Národní přírodní rezervace. Lesy okolo vrcholu jsou 
hojně využívány místními obyvateli k rekreaci, procházkám. Území 
protíná památná dubová alej vysázená již na konci 19. století. Ta 
vyúsťuje na křižovatce nedaleko výstupu na vrchol. Většina území je 
svažitá na jižní a západní stranu. Na hranici pozemku, na jižní 
straně, je soustava pěti rybníčků. Všechny jsou silně zaneseny. 
V současné době je jeden využíván pro rybolov a další jsou pouze 
krajinným prvkem. Od tohoto rybníku vede jednostranní alej. Setkává 
se s památnou dubovou alejí u křižovatky pod Špičákem.  
Návrh území zohledňuje pouze pěší. Automobilová doprava je vedena 
vždy jen na okraj území. Severní strana území je využita jako 
sjezdovka v zimě a v létě pro dráhu minikár. V území je umístěn také 
amfiteátr, sportoviště, koňské stáje s výběhem. Ty budou fungovat 
pro ustájení koní hostů i koní místních obyvatel. Centrální prostor 
řešen zahradními úpravami. Ty budou obdělávány studenty zahradnictví 
místního učiliště. Dále je prostor řešen zatravněnými plochami a 
v nich umístěnými altány a stínícími prvky. V zadní severovýchodní 
části území bude realizovaný hotel s business centrum a v přilehlém 
lese v současné době stále oblíbenější ubytování ve stromech. 
 
 
KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ ÚZEMÍ 
 
Směr alejí je natolik silný, že ovlivňuje urbanistické řešení 
hlavních tras pěšin, a to směrem ze západní strany k východu – 
směrem ke Špičáku.  
 
 
KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ HOTELU A BUSINESS CENTRA 
 
Koncepce objektu navazuje na koncepci celého území. Veškeré cesty i 
pohledy pěších v tomto místě směřují k vrcholu. Z toho odvozen tvar 
trojúhelníku. Ten je dále rozdělen pomocí obdélníku 2:1 na tři 
části, aby byly proporčně v souladu. 
Objekt je řešen s ohledem na možnost výhledu do krajiny a své 
umístění v zeleni. Na fasádě a celé konstrukci se projevuje vliv 
okolních korun stromů, ty se propisují i do řešení terasy, která je 
osázená stromy. 
 
 
 



DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ  
 
V objektu jsou obsaženy krom ubytování – pokojů a apartmánů, další 
funkce umožňující využití pro firemní akce, konference apod. Objekt 
je řešen tak, aby nebylo narušeno soukromí ubytování. V jednom 
křídle je konferenční sál, přednášková místnost. Stravování je 
řešeno restaurací a kavárnou. V druhém křídle jsou patra pokojů a 
apartmánů, na střeše – tzv. skyrooms, je vyhlídková terasa se 
sezónním barem.  
 
 
KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 
Objekt je rozdělen na tři dilatované části. Hlavní vestibul je 
řešen jako příhradová konstrukce, která tvoří obvodový plášť. 
Ten je nesen ocelovými sloupy. Konstrukce je prosklená. Zde je 
částečně vykonzolované a částečně zavěšené schodiště a lávka 
pro vstup na zelenou terasu a do restaurace. 
Část s restaurací a konferenčním sálem je třípatrová, 
železobetonová, stěnová, v jedné části jsou stropní desky 
vynášeny železobetonovými jádry ve formě sloupů, které 
přechází v 1.pp v plné železobetonové stěny. Toto z důvodu 
otevření dispozice do zeleně prosklenými fasádami. 
Křídlo objektu s ubytováními řešeno v 1.pp, 1.np a 2.np opět 
formou železobetonových obvodových stěn, v prostoru vestibulu, 
který je přes 1.np a 2.np je konstrukce u obvodu podepřena 
sloupy. Celý objem ubytování je posazený na třech 
železobetonových jádrech. Z nich jsou vykonzolována dvě 
vynášecí patra tvořená příhradovinou ve výšce celého patra. 
Další patra nad těmito obnáší už jen konstrukci sloupů a 
železobetonových stropních desek.  
Fasáda na vyvýšeném ubytování je zavěšená, tvoří příhradovinu. 
Některé části jsou prosklené tepelně izolačním (možné i 
zatemňovacím) sklem a další jsou vyplněné sendvičovými panely 
se smaltovaným sklem v exteriéru, tepelnou izolací uprostřed a 
tenkými deskami umělého kamene v interiéru. Celá fasáda má 
odrážet oblohu a působit jako levitující prvek rozhlížející se 
do krajiny. 
 
 
ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Objekt restaurace – sály je řešen jako samostatný úsek, jak 
pro vytápění (tepelné čerpadlo, případně plyn), tak pro 
kanalizaci, vodovod. V podhledech je řešena vzduchotechnika.  
Další samostatný úsek tvoří vestibul a provozní zázemí hotelu. 
Ubytování je vytápěno plynem a obslouženo vzduchotechnikou, 
jejichž technické zázemí je umístěno na střeše. Kanalizace a 
vodovod jsou dotaženy jedním jádrem do 4. np, které funguje 
jako technické. Odtud jsou rozvody vedeny k šachtám a dále do 
horních pater a naopak. Vzduchotechnika má vlastní technickou 
místnost na každém patře, kudy je vedeno potrubí na střechu do 



strojovny. Objekt ubytování bude vytápěn podlahovým topení, 
plynem.  
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