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Abstrakt 
Diplomová práce řeší projekt energeticky efektivní horské chaty ve svažitém terénu. 

Stavba leží v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v blízkosti přírodní rezervace Pod 

Jelení studánkou. Objekt je umístěn na pozemku parcelního čísla 91 v katastrálním 

území Žďárský potok na místě původní vyhořelé horské chaty. Cílem návrhu chaty bylo 

zajištění její maximální energetické soběstačnosti. Zastavěná plocha objektu je 

496,47m2. Stavba má jedno nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví. 

Objekt slouží pro přechodné ubytování a restaurační služby. Obvodové a vnitřní nosné 

stěny v suterénu a v přízemí jsou navrženy z vápenopískových bloků, podkroví má 

dřevěné rámové stěny vytvořené z profilů KVH. Stropní desky jsou monolitické 

železobetonové. Chata má sedlovou střechu s vikýři, sklon hlavní části střechy je 40°. 

Vchodové dveře a okna jsou dřevěné od firmy Slavona. Součástí diplomové práce je 

také seminární práce na téma nosné konstrukční systémy dřevostaveb. 
 

Klíčová slova 
horská chata, restaurace, podsklepený, podkroví, SIL-PRO, KVH, dřevostavba, sedlová 

střecha, terasa, svažitý terén, vzduchotechnika, solární energie 
 

Abstrakt 
Diploma thesis solves project energy efficient mountain chalet in a sloping terrain. The 

building is located in the Protected Landscape Area Jeseníky near the nature reserve 

Pod Jelení studánkou. Object is located on plot number 91 in the cadastral Žďárský 

potok on the site of the initial burnt chalet. Objective of the proposal was ensure 

maximum energy self-sufficiency of the chalet. Built-up area is 496,47 square meters. 

The building has one floor, basement and attic. Object is used for temporary 

accommodation and restaurant services. Perimeter and interior bearing walls in the 

basement and ground floor are made of calcium silicate blocks, the attic has a timber 

frame walls made of KVH profiles. Ceiling plates are monolithic reinforced concrete. 

Cottage has a saddle roof with dormers, slope of the main part the roof is 40°. Entrance 

doors and windows are made of wood from Slavona. Included the diploma thesis is also 

seminar work on the topic of supporting structural systems of wooden buildings. 

 

Keywords 
mountain chalet, restaurant, cellar, attic, SIL-PRO, KVH, timber structure, gabled roof, 

terrace, sloping terrain, air conditioning, solar energy 
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Úvod 
Diplomová práce řeší projekt energeticky efektivní horské chaty ve svažitém terénu. Stavba leží 

v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v blízkosti přírodní rezervace Pod Jelení studánkou. 

Objekt je umístěn na pozemku parcelního čísla 91 v katastrálním území Žďárský potok na místě 

původní vyhořelé horské chaty. Cílem návrhu chaty bylo zajištění její maximální energetické 

soběstačnosti. Zastavěná plocha objektu je 496,47m2. Stavba má jedno nadzemní podlaží, jedno 

podzemní podlaží a podkroví. Objekt slouží pro přechodné ubytování a restaurační služby. 

Obvodové a vnitřní nosné stěny v suterénu a v přízemí jsou navrženy z vápenopískových bloků, 

podkroví má dřevěné rámové stěny vytvořené z profilů KVH. Stropní desky jsou monolitické 

železobetonové. Chata má sedlovou střechu s vikýři, sklon hlavní části střechy je 40°. 

Vchodové dveře a okna jsou dřevěné od firmy Slavona. Součástí diplomové práce je také 

seminární práce na téma nosné konstrukční systémy dřevostaveb. 

Cílem práce bylo navrhnout správné dispoziční, konstrukční a funkční řešení s ohledem na 

omezené energetické možnosti daného území a stavby. Výsledkem diplomové práce je 

vypracování projektové dokumentace dle platných zákonů, norem a vyhlášek. 
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A.1) Identifikační údaje 

A. 1.1 Údaje o stavbě 
 

a) název stavby: 

Energeticky efektivní horská chata 
 

b) místo stavby: 

obec: Stará ves 

katastrální území: Ţdárský potok 

parcelní číslo pozemku: 91 
 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Vítězslav Šoptík 

Příkopy 1157/6 

795 01 Rýmařov 
 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla, 

Bc. Václav Váňa 

J. Wolkera 834  

584 01 Ledeč nad Sázavou 

 

A.2) Seznam vstupních podkladů 
 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 

Ţádná rozhodnutí ani opatření nebyla provedena 
 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

K dokumentaci pro provádění stavby slouţila dokumentace z územního a stavebního 

řízení stavby. 
 

c) další podklady 

Ţádných dalších podkladů nebylo potřeba.  

 

A.3) Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území 

Stavební parcela se nachází v obci Stará Ves, parcelní číslo 91, v katastrálním území 

Ţdárský Potok. Pozemek je ve vlastnictví investora. 

Parcela se nachází v nezastavěném území. Na parcelu se nevztahují ţádné omezení 

vlastnického práva. 
 



b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
1)

 (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Území výstavby prezentované stavebním pozemkem se nachází v rozsáhlém chráněném 

území CHKO Jeseníky. Projektová dokumentace je prostorově omezena půdorysnými 

rozměry původní horské chaty. 
 

c) údaje o odtokových poměrech 

Většina dešťových vod bude vsakována vsakována na sousedním pozemku na základě 

svolení vlastníka tohoto pozemku, část dešťových vod bude vyuţívána jako uţitková 

voda a dále čištěna v domovní ČOV. Veškeré zpevněné plochy budou odvodněny. 
 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí. 
 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a 

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územně plánovací dokumentací  

Stavba bude provedena v souladu s územním rozhodnutím. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Objekt splňuje obecné poţadavky na vyuţití území. Dokumentace splňuje vyhlášku 

431/2012 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání území 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace splňuje poţadavky dotčených orgánů. 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Není zapotřebí ţádných výjimek a úlevových řešení. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Související ani podmiňující investice nejsou nutné, veškeré investiční náklady spojené 

s přípojkami inţenýrských sítí nejsou vzhledem k charakteru stavby nutné. Vrtaná 

studna bude vybudována na pozemku č.242/2 stavebníka Vítězslava Šoptíka. 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 
 

Dotčené pozemky: 

- parcela č. 242/4 – druh pozemku: zahrada, vlastník: Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11a, Ţiţkov, 13000 Praha 3 

- parcela č. 242/1 – druh pozemku: lesní pozemek, vlastník: Lesy České republiky, 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

- parcela č. 242/2 – druh pozemku: ostatní plocha, vlastník: Vítězslav Šoptík, Příkopy 

1157/6, 79501 Rýmařov 
 

Zpevněné plochy, plocha terasy, rampy a venkovních schodišť, jsou umístěny na parcele 

č. 242/4 a 242/1 a 242/2, pozemek 242/2 je ve vlastnictví stavebníka. Pro plochy na 

navrhované úpravy na pozemcích 242/4 a 242/1 bude provedena změna vyuţití území 

na katastrálním úřadě města Bruntál.  

 



A.4) Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu horské chaty. 
 

b) účel užívání stavby 

Chata bude slouţit pro přechodné ubytování a restaurační sluţby. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
1)

 (kulturní památka 

apod.) 

Stavba není kulturní památka a nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Jedná se o obtíţně dostupnou horskou chatu pro soukromého stavebníka, nejde tak o 

objekt s veřejným přístupem osob. Chata nesplňuje pravidla dané vyhláškou 398/2009 

Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 

Vstup do objektu je řešen rampou, tato rampa však nevyhovuje vyhlášce 398/2009 Sb. 
 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů
2)

. 

Všechny poţadavky dotčených orgánů byly splněny a respektovány. 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Není zapotřebí ţádných výjimek a úlevových řešení. 
 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků 

apod.) 

Zastavěná plocha: 498,05  m
2
  

Obestavěný prostor: 4 144,58 m
3 

Uţitná plocha: 890,1 m
2
 

Obytná plocha: 198,85 m
2 

 

Počet uţitných jednotek: 7 pokojů hostů, 1 mezonetový byt správce, 2 byty 

zaměstnanců, restaurace, zázemí objektu, půjčovna kol a lyţí 
 

Pokoj č. 1 – místnosti 204, 205, 206 – uţitná plocha:20,35 m
2
 – počet osob: 2 

Pokoj č. 2 – místnosti 207, 208, 209 – uţitná plocha:32,12 m
2
 – počet osob: 4 

Pokoj č. 3 – místnosti 214, 215, 216 – uţitná plocha: 21,29 m
2
 – počet osob: 2 

Pokoj č. 4 – místnosti 218, 219, 220 – uţitná plocha:21,15 m
2
 – počet osob: 2 

Pokoj č. 5 – místnosti 221, 222, 223 – uţitná plocha:35,88 m
2
 – počet osob: 5 

Pokoj č. 6 – místnosti 224, 225, 226 – uţitná plocha:34,31 m
2
 – počet osob: 4 

Pokoj č. 7 – místnosti 227, 228, 229 – uţitná plocha:27,50 m
2
 – počet osob: 3 

 

Mezonetový byt správce – místnosti 128, 129, 209, 210, 211 – uţitná plocha 65,28 m
2
 

 

Pokoj personálu č.1 – místnosti 130, 131, 132 – uţitná plocha 23,79 m
2
 

Pokoj personálu č.2 – místnost 133 – uţitná plocha 13,05 m
2
 

 

Restaurace – uţitná plocha: 60,20 m
2
 

 



Celkový počet ubytovaných osob: 28 

Celkový počet míst v restauraci: 36 míst + 36 míst na venkovní terase 
 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Objekt je v nedostupné oblasti kde se nenachází ţádné inţenýrské sítě. Spotřeby 

jednotlivých médií jsou určeny v průkazu energetické náročnosti budovy. 

Při provozu objektu vzniká směsný komunální odpad, který bude skladován ve skladu 

v přístavku v plastových nádobách o objemu 240l a pravidelně bude vyváţen na řízenou 

skládku (majitel uzavře smlouvu o svozu a likvidaci odpadů s technickými sluţbami 

města Šumperk). 

Dešťové vody budou částečně vyuţívány pro uţitkovou vodu a částečně odváděny do 

retenčních nádrţí. Splaškové vody budou odváděny do biologické domovní čistírny 

odpadních vod. 
 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Předpokládané zahájení stavby: duben 2016 

Předpokládané dokončení stavby: listopad 2017 

Výstavba objektu probíhat v jedné etapě. 
 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu budou činit cca 45 000 000 Kč (bez DPH). 
 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 
 

Chata není členěna na stavební objekty a je sloţena z jednotlivých části: stavebně 

konstrukční řešení, zdravotně technické instalace, elektroinstalace, vytápění, terénní 

úpravy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 16.1. 2015 

 Podpis:…………………………… 

   Bc. Václav Váňa 
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B.1) Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Navrţený objekt horské chaty bude 

umístěn v katastrálním území Stará Ves na pozemku s parcelním číslem 91 na místě 

původní vyhořelé horské chaty. Pozemek je svaţitý od severozápadu k jihozápadu 

napříč celým stavebním pozemkem. 

b)výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na základě geologické mapy ČR, listu 14-42 byl proveden předběţný geologický a 

hydrogeologický průzkum. Byl určen typ zeminy – sericitické, chloricitickoseritické a 

grafitické fylity, tedy zeminy s vysokou výpočtovou únosností Rdt = 800kPa. Tato 

hodnota byla pouţita také při návrhu základových konstrukcí. Bylo doporučeno provést 

odvodnění pozemku obvodovou drenáţí. Pozemek byl zařazen radonovým průzkumem 

do středního radonového rizika. Je navrţeno souvrství dvou asfaltových pásu SBS. Při 

provádění musí být vzduchotěsně napojeny jednotlivé pásy a prostupy instalací. 

Stavebně historický průzkum nebyl prováděn. 

c)stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Objekt se nachází v chráněném krajinném pásmu Jeseníky v blízkosti přírodní 

rezervace Pod jelení studánkou. Návrh budovy bude respektovat omezení vydané 

katastrálním úřadem v Bruntálu. 

d)poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt horské chaty není umístěn v záplavovém ani v poddolovaném území. 

e)vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry na území 

Objekt je samostatně stojící, jeho vybudování nebude mít ţádný vliv na okolní stavby. 
 

Dotčené pozemky: 

- parcela č. 242/4 – druh pozemku: zahrada, vlastník: Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11a, Ţiţkov, 13000 Praha 3 

- parcela č. 242/1 – druh pozemku: lesní pozemek, vlastník: Lesy České republiky, 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

- parcela č. 242/2 – druh pozemku: ostatní plocha, vlastník: Vítězslav Šoptík, Příkopy 

1157/6, 79501 Rýmařov 
 

Zpevněné plochy, plocha terasy, rampy a venkovních schodišť, jsou umístěny na 

parcele č. 242/4 a 242/1 a 242/2, pozemek 242/2 je ve vlastnictví stavebníka. Pro plochy 

na navrhované úpravy na pozemcích 242/4 a 242/1 bude provedena změna vyuţití 

území na katastrálním úřadě města Bruntál.  

Stavební pozemek se nachází v odlehlé  lokalitě, k negativnímu rušení hlukem obytných 

domů nebude docházet. 

Odtokové poměry svahu nad objektem budou v důsledku stavby změněny. Tato změna 

nebude mít negativní dopad na okolní stavby. Dešťové vody budou částečně vyuţívány 

pro uţitkovou vodu a částečně odváděny do retenčních nádrţí. Splaškové vody budou 

odváděny do biologické domovní čistírny odpadních vod. 

f)požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V místě navrţené stavby se v současné době nachází suterénní část původní vyhořelé 



horské chaty. Na objekt byl vydán souhlas s odstraněním stavby. Dále je nutné na 

sousedním pozemku 242/1 – vykácet dřeviny v souladu s odstupovými vzdálenostmi 

stavby podle situace odstupových vzdáleností v poţární zprávě objektu. Kácení dřevin 

bude probíhat za dozoru zástupce vlastníka pozemku 242/1– Lesy České republiky. 

g)požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Je nutné přistoupit k záboru části lesního pozemku č. 242/1 - vlastník: Lesy České 

republiky, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

Tento zábor je trvalý a je určen zprávou poţární ochrany objektu, situací odstupových 

vzdáleností a polohou a přístupovou cestou k poţární nádrţi. 

Pro plochy na navrhované úpravy na pozemcích 242/4 a 242/1 bude provedena změna 

vyuţití území na katastrálním úřadě města Bruntál. 

h)územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Objekt se nachází v odlehlé horské lokalitě. Napojení na dopravní komunikaci je 

provedeno prostřednictvím zpevněné přístupové cesty šířky 3,5m, která se napojuje na 

silnici po 5 800m. V blízkosti objektu se nenachází ţádné inţenýrské sítě. Spotřeby 

jednotlivých médií jsou určeny v průkazu energetické náročnosti budovy. Dešťové vody 

budou částečně vyuţívány pro uţitkovou vodu a částečně odváděny do retenčních 

nádrţí. Splaškové vody budou odváděny do biologické domovní čistírny odpadních 

vod. Objekt nebude napojen na rozvodnou síť elektrické energie. Dodávku elektrické 

energie bude zajišťovat solární fotovoltaický systém na střeše a terase objektu. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba bude zahájena v dubnu 2015, před samotnou výstavbou je nutné provést 

demolici stávající suterénní části původní horské chaty. Předpokládané datum 

dokončení stavby je v listopadu 2016. Vyvolané a podmiňující investice představují 

retenční nádrţe, drenáţní systém okolo objektu a ve svahu nad objektem. Dešťové vody 

budou z části vyuţívány ve stavbě pro zásobování pitnou a uţitkovou vodou. 

Přebytečné mnoţství bude vsakováno na pozemku 242/1 do retenčních nádrţí. 

B.2) Celkový popis stavby 
B.2.1 – Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Horská chata slouţí k přechodnému ubytování a k restauračním sluţbám 
 

Počet uţitných jednotek: 7 pokojů hostů, 1 mezonetový byt správce, 2 byty 

zaměstnanců, restaurace, zázemí objektu, půjčovna kol a lyţí 

Pokoj č. 1 – místnosti 204, 205, 206 – uţitná plocha:20,35 m
2
 – počet osob: 2 

Pokoj č. 2 – místnosti 207, 208, 209 – uţitná plocha:32,12 m
2
 – počet osob: 4 

Pokoj č. 3 – místnosti 214, 215, 216 – uţitná plocha: 21,29 m
2
 – počet osob: 2 

Pokoj č. 4 – místnosti 218, 219, 220 – uţitná plocha:21,15 m
2
 – počet osob: 2 

Pokoj č. 5 – místnosti 221, 222, 223 – uţitná plocha:35,88 m
2
 – počet osob: 5 

Pokoj č. 6 – místnosti 224, 225, 226 – uţitná plocha:34,31 m
2
 – počet osob: 4 

Pokoj č. 7 – místnosti 227, 228, 229 – uţitná plocha:27,50 m
2
 – počet osob: 3 

 

Mezonetový byt správce – místnosti 128, 129, 209, 210, 211 – uţitná plocha 65,28 m
2
 

 

Pokoj personálu č.1 – místnosti 130, 131, 132 – uţitná plocha 23,79 m
2
 



Pokoj personálu č.2 – místnost 133 – uţitná plocha 13,05 m
2
 

 

Restaurace – uţitná plocha: 60,20 m
2
 

 

Celkový počet ubytovaných osob: 28 

Celkový počet míst v restauraci: 36 míst + 36 míst na venkovní terase 

B.2.2 - Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Horská chata se nachází v CHKO Jeseníky v blízkosti přírodní rezervace Pod jelení 

studánkou. Projektová dokumentace je prostorově omezena půdorysnými rozměry 

původní horské chaty. Cílem je vytvoření stavby, která respektuje okolní krajinu a svým 

hmotovým řešením nevyčnívá do okolí. 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Objekt je navrţen jako dvoupodlaţní s obytným podkrovím. Chata má hlavní část 

obdélníkového půdorysu s přistavěnou jednopodlaţní částí. Maximální rozměry hlavní 

části budovy jsou 27,705m x 12,16m. Součástí budovy je také přistavěná část s rozměry 

7,12m x 8,625m.  Před objektem bude vybudována terasa, která přesahuje půdorysné 

rozměry původní horské chaty. Výška hřebene je 10,560m. Střešní konstrukce má sklon 

40° s vikýři o sklonu 30°, krytina objektu je dráţková, barva krytiny je tmavě šedá. 

Většina střešní konstrukce bude zakryta solárními fotovoltaickými panely černomodré 

barvy.  Povrchovou úpravu suterénního zdiva tvoří imitace kamene, první nadzemní 

podlaţí je opatřeno silikonovým nátěrem bílé barvy, podkroví objektu má navrţenu 

provětrávanou dřevěnou fasádu z akátového obkladu s lazurovacím nátěrem stříbrný 

akát. Horská chata objemově a materiálově zapadá do daného území. 

B.2.3 - Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Provozní řešení vychází z rozdělení budovy na tři provozní celky. Hotelový provoz 

slouţící pro přechodné ubytování 28 osob, restaurace objektu se zázemím a půjčovna 

lyţí a kol. 
 

B.2.4 – Bezbariérové užívání stavby 
 

Jedná se o obtíţně dostupnou horskou chatu pro soukromého stavebníka, nejde tak o 

objekt s veřejným přístupem osob. Chata nesplňuje pravidla dané vyhláškou 398/2009 

Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 

Vstup do objektu je řešen rampou, tato rampa však nevyhovuje vyhlášce 398/2009 Sb. 
 

B.2.5 – Bezpečnost při užívání stavby 
 

Budova je navrţena tak, ţe splňuje poţadavky na bezpečnost při uţívání staveb dle §26  

Vyhlášky  č.  268/2009  Sb.  o  obecně  technických  poţadavcích  na  výstavbu v 

aktuálním  znění.  Nevznikají  poţadavky  na omezení  rizik,  vznik  bezpečnostních  

pásem  a  únikových  cest.  Únik  osob  z prostoru objektu  na  volné  prostranství  je  

zajištěn  jednou chráněnou únikovou cestou a dále nechráněnými únikovými cestami  v 

souladu s poţadavky ČSN 73 0802. 
 



B.2.6 – Základní charakteristika objektů 
 

a) Stavební řešení - Objekt je navrţen jako dvoupodlaţní s obytným podkrovím. Chata 

má hlavní část obdélníkového půdorysu s přistavěnou jednopodlaţní částí v úrovni 

1.NP. Střešní konstrukce je tvořena novodobou vaznicovou soustavou krovu, krytina 

objektu je dráţková. Většina střešní konstrukce bude zakryta solárními fotovoltaickými 

panely. 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce  

Po odvezení stavební suti z původní horské chaty bude prohloubena jáma dle výkresu č. 

D.1.1.01 – Půdorys a řezy základů. 

Začištění základové spáry bude provedeno ručně, těsně před betonáţí základových pasů.  

Hladina spodní vody neohroţuje spodní stavbu.  

Zemina z výkopů se bude z části odváţet na skládku a část bude vyuţívána pro obsypy 

a zásypy okolo stavby. Zásypy a obsypy musejí být řádně zhutněny na původní 

únosnost terénu. Zhutnění na 0,2MPa se bude provádět po 200 mm. 
 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou navrţeny jako základové pásy z prostého betonu C12/15 

šířek 500mm pod nosným zdivem a 300mm pod zdivem šířky 120mm. U obvodového 

zdiva je na základový pas vystavěna podezdívka z betonových tvárnic ztraceného 

bednění s konstrukční výztuţí R10 třídy B 500 B. Ta je kotvena v základovém pasu a 

protaţena do podkladního betonu. Podkladní beton je navrţen z betonu C16/20 tl. 150 

mm. Do podkladních betonů je v celém půdorysu vloţena KARI síť s oky 150/150/6 

mm kladená s přesahy min 150 mm. Horní povrch podkladního betonu musí být 

srovnán s maximální odchylkou +/- 5 mm / 2m. V základové konstrukci bude proveden 

prostup pro vedení drenáţního potrubí a kanalizace. 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové a vnitřní nosné zdivo v 1.S a v 1.NP je navrţeno z vápenopískových bloků 

SIL-PRO tloušťky 240mm, 180mm a 120mm na lepidlo pro tenké spáry. Obvodové 

zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z EPS 

70F s příměsí grafitu tloušťky 140mm v 1.S a 200mm v 1.NP. Nadokenní a nadedveřní 

překlady jsou monolitické z betonu C30/37. 

Stěny v podkroví budou řešeny jako rámové dřevěné konstrukce z profilů KVH šířky 

60mm a výšky 160mm. Stěna bude vyplněna minerální izolací Knauf Naturoll FCR 035 

tl. 160mm, dále budou provedeny dodatečné izolační vrstvy různých tlouštěk dle 

prováděcí dokumentace objektu. Všechny obvodové stěny v podkroví budou prováděny 

s instalační předstěnou šířky 60mm opláštěnou sádrovláknitou deskou Knauf Vidiwall. 

Mezibytové popř. mezipokojové nosné stěny budou provedeny s akustickou předstěnou 

dle projektové dokumentace.  Část stěn u chráněné únikové cesty a nad venkovní 

únikovou cestou bude provedena z nosných vápenopískových bloku tl. 180mm, 

venkovní obvodová stěna bude zateplena dle projektové dokumentace. 
 

Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickou ţelezobetonovou deskou 

z betonu C30/37 tloušťky 180mm vyztuţeného betonářskou výztuţí B500B. Stropní 



konstrukce bude prováděna do systémového bednění. V místě prostupů je provedeno 

lokání vyztuţení stropní konstrukce. Veškeré průvlaky budou provedeny současně 

s betonáţí stropní nosné konstrukce. Jejich rozměr vyplývá z výkresové dokumentace. 

Věnce jsou provedeny v tloušťce stropní konstrukce. 

Nad místnostmi v 1.S, 1.NP a v podkroví jsou provedeny protipoţární podhledy ze 

sádrokartonových desek Knauf RED tl. 2x12,5mm. Nad půjčovnou lyţí a kol budou mít 

sádrokartonové desky tl. 2x15mm. V místnostech se zvýšenou vlhkostí bude podhled 

opláštěn deskami Knauf Red Green. 
 

Konstrukce spojující různé úrovně   

Vnitřní schodiště je ţelezobetonová deska o tloušťce 150 mm z betonu C 30/37 a 

výztuţí B500 B. Hlavní schodiště uprostřed dispozice je dvouramenné s 22 

schodišťovými stupni vedoucími z 1.NP do podkroví a s 21 schodišťovými stupni 

vedoucími z 1.NP do 1.S. Schodiště mezi 1.NP a podkrovím je navrţeno jako chráněná 

úniková cesta. Povrchovou úpravu stupňů tvoří keramická dlaţba lepená přímo na 

nosnou konstrukci do cementového flexibilního lepidla. Šířka ramene je 1 200 mm. 

Výška madla zábradlí je 1 000 mm.  

Druhé vnitřní schodiště je umístěno v mezonetovém bytě správce. Schodiště je 

dvouramenné monolitické ţelezobetonové s tloušťkou desky 150mm, schodišťová 

ramena mají celkem 20 stupňů šířky 266mm a výšky 182mm. Povrchovou úpravu 

stupňů tvoří keramická dlaţba lepená přímo na nosnou konstrukci do cementového 

flexibilního lepidla. Šířka ramene je 900 mm. Výška dřevěného zábradlí je 1 000 mm. 

Venkovní schodiště na terase před objektem je řešeno jako úniková cesta. Schodiště je 

provedeno z nosných schodnic a klínových montovaných ţelezobetonových stupňů 

výšky 165mm a šířky 300mm. Kované zábradlí na schodišti je kotveno do schodnice 

zboku, výška zábradlí je 1 000mm. 
 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešena jako dvouplášťová šikmá střecha, sklon střechy nad hlavní 

části objektu je 40%, u vikýřů je tento sklon sníţen na 30%. Nad 1.NP je provedena 

střecha se sklonem 12%, stejný sklon je pouţit i u přístřešku u půjčoven lyţí a kol v 1.S. 

Nad části terasy v 1.NP je sklon střešní roviny pouze 5%. Tento sklon byl zvolen 

z důvodu kombinace materiálu nosné konstrukce střechy. Část střechy bude provedena 

jako nehořlavá, z ţelezobetonu C30/37 vyztuţeného betonářskou výztuţí B500B, druhá 

část bude provedena z krokví z profilů KVH. Střešní konstrukce je tvořena novodobým 

vaznicovým krovem. Skládaná střešní krytina je provedena jako dráţková 

z pozinkovaného plechu. Nad vytápěnou částí objektu bude provedeno zateplení izolací 

ze skelných vláken, střecha bude dále zateplena podkrokevní izolací vkládanou do 

dřevěného roštu prováděného kolmo na krokve. Nad temperovanou částí je provedeno 

pouze mezikrokevní zateplení minerální izolací tl. 160mm. Všechny střešní konstrukce 

a terasa jsou spádovány do podokapních ţlabů. Pochozí vrstva na terase je tvořena 

akátovými terasovými prkny a betonovou dlaţbou na pryţových podloţkách v případě 

únikové cesty. 
 

Příčky a dělící konstrukce 

Svislé dělící konstrukce v 1.S budou prováděny převáţně z bloků SIL-PRO šířky 

120mm a příčkovek šířky 80mm. V půjčovně lyţí a kol jsou provedeny montované 

příčky opláštěné sádrovláknitými deskami. Montovaná příčka bude navrţena i mezi 

místností garáţe a ČOV. Většina příček v 1.NP je řešena jako montovaná opláštěná 

sádrovláknitými deskami, v místnostech se zvýšenými akustickými poţadavky je 

provedeno dvojité opláštění sádrovláknitými deskami. V podkroví jsou provedeny 



všechny příčky montované opláštěné dle akustických a protipoţárních poţadavků 

norem ČSN 73 0532 a ČSN 73 0802. 
 

Komín 

V objektu se nachází dva komíny. Z kotelny v 1.S vede komín Schiedel Absolut 18L, 

který je ukončen 650mm nad střešní rovinu, ukončení je provedeno prefabrikovaným 

systémovým pláštěm a komínovou stříškou. Komín je dvouvrstvý, průměr průduchu je 

180mm. Součástí komínu je větrací šachta, která zajišťuje přívod spalovacího vzduchu. 

Komínové tvárnice mají integrovanou tepelnou izolaci, komín je vhodný pro všechny 

typy paliv a spotřebičů. Vybírací otvor 120x250mm, půdice je umístěna ve výšce 

400mm nad podlahou.  

Druhý komín se nachází v 1.NP místnosti 110 – místnost pro dieselagregát. Komín 

Schiedel ICS 50 je ukončen ve výšce 1 000mm nad střešní rovinou krycí hlavou a 

komínovou stříškou. Jedná se o nerezový třísloţkový komín, průduch má průměr 200 

mm (vnitřní vloţka z nerezové oceli tl. 0,6mm, izolace z minerální vaty tl. 50mm, vnější 

plášť z nerezové oceli). Vybírací otvor 120x250mm, konzola na níţ je umístěno dno 

s odvodem kondenzátu je umístěna ve výšce 300mm nad podlahou. 
 

Okna a výplně otvorů 

Okna jsou dřevěné, navrţené z profilů Slavona SC92 a SC78. Okna budou provedena 

z tepelně upraveného dřeva – Thermwood. Okna jsou zasklena tepelněizolačním 

trojsklem se součinitelem prostupu tepla zasklení Ug = 0,5 W/m2K. Vstupní a terasové 

dveře jsou navrhnuté z profilů Slavona Klasic. Sekční a posuvná vrata budou plastová 

s imitací dřeva a budou dodány od firmy Lomax. 
  

Tepelné izolace:  

Obvodové zdivo v 1.S a 1.NP je zatepleno deskami z pěnového polystyrénu EPS 70F 

Greywall Plus s příměsí grafitu tloušťky 140mm a 200mm popř. z tepelné izolace EPS 

Perimetr SD u stěn pod úrovní upraveného terénu nebo u severní stěny zakrytou 

gabióny, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,031 W/m2K, faktor difuzního 

odporu μ = 30. Izolace je bodově lepená a mechanicky kotvená k podkladu plastovými 

talířovými hmoţdinkami, které budou v případě vytápěných částí objektu překryty 

šedými zátkami z EPS 70F.  

Dřevěné rámové stěny v podkroví budou zatepleny izolací ze skelných vláken Knauf 

Naturoll FCR 035 tloušťka tepelné izolace mezi nosnými sloupky KVH je 160mm, 

stěny jsou dále zatepleny rošty vyplněnými tepelnou izolací Knauf Naturoll FCR 035 

různých tlouštěk dle projektové dokumentace. Skladba rámové stěny je prováděna jako 

difuzně otevřená, faktur difuzního odporu izolací je proto μ = 1,0. Předstěna bude 

vyplněna tepelnou izolací Knauf Naturoll FCR 037 tl. 60mm. 

Akustické izolace příček a nosných rámových stěn v podkroví je prováděna ze skelné 

vlny Knauf TI 140 Decibel tloušťky dle projektové dokumentace.  

Soklová část půjčoven lyţí a kol je zateplena pěnovým polystyrénem EPS Perimetr SD 

tloušťky 100mm,deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,034 W/m2K, faktor 

difuzního odporu μ = 40. Izolace je k podkladu lepena polyuretanovým lepidlem.  

Tepelná izolace střechy je provedena z tepelně izolačních rolí ze skelné vlny tloušťky 

2x120 mm (izolace kladena přes sebe aby došlo k překrytí spar). Z důvodu zamezení 

tepelných mostů je provedena podkrokevní izolace do dřevěného roštu výšky 120mm. 

Všechny tepelněizolační role ze skelné vlny ve střešní konstrukci jsou vytvořeny 

z Knauf Naturoll LRR 033. V zavěšeném podhledu bude pouţita izolace tl. 2x160mm. 

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,033 W/m2K, faktor difuzního odporu μ 



= 1,0. V temperované části objektu bude pouţita shodná tepelná izolace tl. 160mm bez 

podkrokevního roštu. 

Tepelná izolace podlahy v suterénu je navrţena z tepelněizolačních desek ze 

stabilizovaného pěnového polystyrenu styro EPS 200S tloušťky 100 mm (vrstva 50 a 50 

mm se vzájemně překrytými spárami). Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 

0,034 W/m2K, napětí v tlaku při 10% stlačení (σ10) CS(10) = 200 kPa. 

Ve vytápěné části 1.NP bude provedena tepelná izolace styrotherm plus EPS 150 

tloušťky 140 mm (vrstva 70 a 70 mm se vzájemně překrytými spárami). Deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,031 W/m2K, napětí v tlaku při 10% stlačení (σ10) 

CS(10) = 150 kPa. 

Akustická izolace podlahových konstrukcí ve 2NP je pod keramickou dlaţbou navrţena 

z desek z kamenné vlny Knauf PVT určenou pro podlahy s cementotřískovou roznášecí 

vrstvou s maximálním uţitným zatíţením 1 000kg/m2, stlačitelnost ≤ 1 mm, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,040 W/m2K tloušťka 40 mm. U 

vinylových nášlapných vrstev je pouţita minerální izolace Knauf PTS s maximálním 

uţitným zatíţením 500kg/m2, stlačitelnost ≤ 2 mm, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti λ = 0,039 W/m2K. 
 

Povrchové úpravy vnitřní  

Vnitřní úpravy povrchu jsou dle účelu navrţeny z vápenocementové štukové omítky 

nebo z keramického obkladu. Vnitřní štukové omítky budou po vyzrání povrchově 

upraveny vnitřní nátěrem dle poţadavků investora. Na vodorovnou konstrukci 

sádrokartonového podhledu je nanesen vnitřní nátěr. 
 

Podlahy 

Podlahy jsou navrţeny dle provozu místnosti. Podlaha na terénu a v suterénu je 

zateplena vrstvou tepelné izolace dle poţadavku na součinitel prostupu tepla daného 

normou ČSN 73 0540. Podlahy v podkroví mají ve skladbě navrţenou akustickou 

minerální izolací. Velká část podlah má roznášecí vrstvu vytvořenou suchou 

technologií, např. OSB deskami nebo cementotřískovými deskami. Skladby podlah jsou 

uvedeny ve výpisu skladeb. 
 

Izolace proti zemní vlhkosti a vodě 

Hydroizolace je navrţena dvouvrstvá z modifikovaných SBS asfaltových pásu, první 

pás Glastek 40 Special Mineral s nosnou vloţkou ze skelné tkaniny a horní asfaltový 

pás  Elastek 40 Special Mineral s polyesterovou výztuţnou vloţkou a břidličným 

posypem. Izolace je vhodná k pouţití jako protiradonová izolace pro střední radonové 

riziko. Izolace je celoplošně natavena na podkladní beton opatřený asfaltovým 

penetračním nátěrem. Druhá vrstva je připevněna na první natavením. Musí být dbáno 

na dokonalé vzduchotěsné provedení spojů a opracování detailů. Ukončení izolace na 

zdivu musí být minimálně 300 mm nad terénem.  

Doplňková hydroizolační vrstva střešních konstrukcí 
Pod skládanou krytinou bude na minerální izolaci provedena doplňková hydroizolační 

vrstva z kontaktní difuzně propustné fólie Knauf LDS 0,04 s ekvivalentní difuzní 

tloušťkou 0,04m. V 1.NP bude z důvodu niţšího sklonu pod difuzní fólii provedeno 

bednění ze smrkových prken tl. 18mm. 

 

 



Hlavní hydroizolační vrstva plochých střech 

Na terase bude provedena hydroizolační vrstva z povlakové hydroizolace  z měkčeného 

PVC tl. 1,5mm, tato hydroizolační vrstva bude od podkladu z prken oddělena separační 

geotextilií.  
  

Parobrzdná vrstva: 

Parobrzdná vrstva střešní konstrukce a konstrukcí rámových stěn v podkroví je 

navrţena z parobrzdných desek OSB Kronospan Airstop tl. 12mm, difuzní odpor desek 

μ = 380. Desky budou spojovány na pero a dráţku a spoje budou překryty airstop 

páskami. 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je navrţena tak, aby zatíţení na ni působící nezpůsobilo porušení stavby nebo 

její části, technického nebo technologického zařízení.   
 

B.2.7 – Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 
 

a) technické řešení 

Vodovod 

Objekt není připojen k veřejné vodovodní síti. Voda bude do objektu přiváděna 

z domovní vrtané studny na pozemku investora 242/2, ze svahu nad objektem a střešní 

konstrukce. Uţitková voda bude filtrována a skladována v nádrţích z polyetylenu o 

celkovém objemu 24,6m
3 

v místnosti S13 - zásobníky vody, v této místnosti bude také 

umístěna vodoměrná sestava. Teplá voda bude ohřívána v akumulačních nádrţích o 

celkovém objemu 2,5m
3
 s dvěma ocelovými výměníky. Voda bude do objektu 

přiváděna potrubím z PE tl. 63mm. Vnitřní rozvody vody budou provedeny také z PE, 

rozvody teplé uţitkové vody budou zatepleny izolací z pěnového polyetylenu tl. min. 

25mm pro potrubí v montovaných příčkách a minerální izolací tl. 60mm v podhledu – 

Isover potrubní izolační pouzdro. Maximální denní spotřeba vody je omezena 

biologickou ČOV na 13,5m
3
 vody. Předpokládaná průměrná spotřeba studené vody, 

podle které byla navrhována velikost zásobníků vody je 5,8m
3
/den. Denní spotřeba teplé 

vody 2,5m
3
/den vyplývá z velikosti akumulačních zásobníků teplé vody. V objektu je 

stanice pro zajištění tlaku vody DAB Active J pracující s maximálním pracovním 

tlakem 8oo kPa, spouštěcí tlak 150-250 kPa. 
 

Kanalizace 

V objektu je navrţena domovní biologická ČOV vhodná pro maximální počet 90 

ekvivalentních osob. ČOV je určena pro jmenovitý denní průtok 10,65-13,5m
3
 vody. 

Veškeré technické zařízení napojené v 1.NP a podkroví mají zajištěn dostatečný sklon 

ke biologické ČOV. V 1.S bude kanalizace z WC, koupelny, kuchyňky, odlučovače 

lehkých kapalin a ze strojovny vzduchotechniky vyvedena do výšky nátoku ČOV 

2 700mm pomocí sanitárního kalového čerpadla. Odvod dešťových vod je zabezpečen 

drenáţním systémem. Dešťová voda bude přiváděna do retenčních nádrţí. Do těchto 

nádrţí bude také odváděna přebytečná voda z ČOV, která nemá v objektu další vyuţití.  
 

Plynovod 
Plynovodní přípojka nebude k objektu přivedena. Plynové sporáky a konvektomat bude 

zásoben propanbutanovým plynem z lahví skladovaných v místnosti 112 – sklad 

plynových lahví. Potrubí z HDPE 32x3,0mm bude vedeno v podlaze pod roznášecí 

betonovou mazaninou. 
 



Vytápění  
Objekt bude vytápěn zplyňovacím kotlem na dřevo Atmos DC32S – rozsah výkonu 24 

– 35kW. Předpokládaná spotřeba dřeva za topnou sezónu je 35m
3
. Tepelná ztráta 

objektu prostupem a větráním je 14,1kW. Výkon kotle je však zvýšen z důvodu ohřevu 

TUV. Spaliny jsou odváděny komínem Schiedel Absolut 18L s větrací šachtou slouţící 

pro přívod spalovacího vzduchu. Objem skladu paliva je větší neţ předpokládaná 

spotřeba paliva. Otopná soustava je desková popř. stěnová potrubní vzhledem k malému 

poţadovanému výkonu soustavy. Potrubní rozvody jsou prováděny z plastohliníkového 

potrubí PEX-AL. Jsou navrţena úsporná oběhová čerpadla Grundfos ALPHA 2 

s automatickou regulací průtoku pro 4 otopné zóny. V průkazu energetické náročnosti 

objektu byla vypočítána spotřeba 162,5 GJ/rok energie získaných z dřevní hmoty. Toto 

mnoţství odpovídá přibliţně 11 420kg dřeva. Ohřev vody v letním období bude 

zabezpečovat navrţený termický solární systém. 
 

Vzduchotechnika  
V objektu budou instalovány celkem 4 vzduchotechnické jednotky, tři z jednotek budou 

umístěny v prostoru 1.S – strojovna vzduchotechniky. Venkovní vzduch je přiváděn 

potrubím na severozápadní straně vyvedeným nad úroveň podlaţí nerezovým potrubím 

ukončeným síťkou proti hmyzu. Odpadní vzduch prochází šachtou objektu u strojovny 

vzduchotechniky  nad střechu objektu. V nadstřešní části je střecha ukončena střešní 

hlavicí Lindab. Poslední čtvrtá jednotka slouţící k větrání pokojů správce a pokojů 

personálu je umístěna v šatně v bytě správce. Venkovní vzduch je přiváděn ze 

severovýchodní strany vzduchotechnickým potrubím akusticky zaizolovaným minerální 

izolací tl. min. 50mm.  

Všechny instalované jednotky pracují v rovnotlakém reţimu. Rozvody 

vzduchotechnických potrubí budou mimo prostor kuchyně vedeny ve stropních 

protipoţárních podhledech. 
 

Elektroinstalace 

Objekt nebude napojen na rozvodnou síť elektrické energie. Dodávku elektrické energie 

bude zajišťovat solární fotovoltaický systém na střeše a terase objektu. Akumulátory 

budou umístěny v suterénu v místnosti S15 – místnost pro akumulátory. V této 

místnosti bude také umístěn hlavní jistič a rozvaděč objektu. Celkový výkon 

fotovoltaického solárního systému je 40,365kWp. Navrţený systém vyrobí přibliţně 34 

480kW/rok, předpokládaná spotřeba elektrické energie je vypočtena v průkazu 

energetické náročnosti jako 12 358kW/rok. K této spotřebě je nutné připočítat spotřebu 

běţných spotřebičů. Protoţe není objekt připojen na rozvodnou síť, bude tento systém 

v letních měsících předimenzovaný. V měsíci prosinci však bude s navrţeným 

systémem nutné omezit provoz. V objektu je navrţen záloţní dieselový agregát KIPOR 

ID6000. 

Objekt bude napojen vybaven bleskosvodem s jímacími tyčemi ve hřebeni objektu. 

Bleskosvod bude sveden a ukončen zemnícím páskem pod základovými pasy v rozích 

objektu. 

Osvětlení objektu je provedeno ze svítidel typu LED MR16 12V. V částech 

vyuţívaných hosty bude provedeno osvětlení v barvě bílé teplé, v částech vyuţívaných 

personálem budou pouţity ţárovky denní bílé. 
 

b)výčet technických a technologických zařízení 

Vodovod – zásobníky studené vody, zásobníky teplé vody, solární termický systém, 

čerpadlo pro vodu ze studny, stanice pro zajištění tlaku vody 

Kanalizace – biologická ČOV ASIO AS-VARIOCopmp 80N, retenční bloky AS-



Nidaflow 

Vytápění – zplyňovací kotel Atmos DC32S, oběhové čerpadla Grundfos ALPHA 2  

Elektroinstalace – solární fotovoltaický systém 

Systém ochrany před bleskem - bleskosvod 
 

B.2.8 – Požárně bezpečnostní řešení 
 

Poţárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části projektové dokumentace, kde 

je uvedena technická zpráva poţární ochrany, výpočty a výkresová dokumentace. 
 

B.2.9 – Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně technické posouzení vlastností obálky budovy bylo provedeno podle ČSN 73 

0540. Výpočet tepelně technických parametrů budovy je uveden v samostatné části 

projektové dokumentace – výpočet stavební fyziky. 
 

b) energetická náročnost stavby 

Pro navrhovaný objekt byl proveden průkaz energetické náročnosti budovy, výpočet je 

uveden v samostatné části projektové dokumentace – výpočet stavební fyziky. 
 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V objektu je navrţen fotovoltaický a termický solární systém, který je posouzen 

v průkazu energetické náročnosti budovy. Výpočet je uveden v samostatné části 

projektové dokumentace – výpočet stavební fyziky. 
 

B.2.10 – Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 
 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 

hluk, prašnost apod.) 
 

Parametry stavby 

Vytápění stavby při stavebních procesech uvnitř objektu v zimním období 

bude řešeno lokálními plynovými topidly. Voda a elektřina bude po dobu 

výstavby vyráběna dieselovými agregáty. 
 

Řešení ochrany proti hluku a vibracím 

Jedná se objekt s nevýrobní činností. V objektu budou po jeho dokončení umístěny 

technologické zařízení jako například biologická ČOV,  zařízení pro zajištění tlaku 

vody, vzduchotechnické jednotky. Tyto zařízení nebudou umístěn v bezprostřední 

blízkosti pokojů nebo jiných chráněných prostor. Ţádné stroje ani zařízení se zvýšenou 

hladinou hluku a vibrací, které by narušovaly pohodu okolního prostředí nebo 

vyţadovaly speciální opatření, nejsou v objektu umístěny. Hygienické limity hluku v 

chráněném vnitřním prostoru staveb a hygienické limity hluku v chráněném venkovním 

prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru budou dodrţeny. Při realizaci 

stavby bude minimálně vyuţívána těţká technika. Vzhledem tomu, ţe objekt je stavěn 

v místě původní horské chaty je zde i minimální poţadavek na přesun hmot v průběhu 

výstavby. 
 

 



 

Ochrana proti zneužívání ovzduší výfukovými plyny 

Po dokončení nebude objekt zdrojem škodlivých exhalací vyjma kotle o celkovém 

výkonu 24-35 kW.  
 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíţdějící ze příjezdových cest staveniště na silnici první třídy musí být řádně 

očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, 

betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně 

odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí pouţívat k zakrytí hmot 

plachty. 
 

Odpad vzniklý při výstavbě objektu 

U objektu bude vybudován prostor pro odkládání komunálního odpadu, který je 

znázorněn ve výkresu situace. S odpadem bude zacházeno dle vyhlášky 185/2001  Sb. o 

odpadech.  Vzniklý odpad bude tříděn dle platné vyhlášky. Za skladování, manipulaci a 

likvidaci odpadu je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel stavby. Během 

provádění stavby a během uţívání nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících jakost 

a zdravotní nezávadnost podzemních a povrchových vod. Látky ovlivňující jakost a 

nezávadnost vod budou v celém stavebním objektu skladovány tak, aby bylo zabráněno 

jejich úniku do povrchových a podzemních vod během povodní.  
 

B.2.11 – Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikání radonu z podloží 

Radonový průzkum pozemku prokázal střední radonový index. Bylo navrţena 

hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů z SBS ve dvou vrstvách. První pás 

Glastek 40 Special Mineral s nosnou vloţkou ze skelné tkaniny a horní asfaltový pás  

Elastek 40 Special Mineral s polyesterovou výztuţnou vloţkou a břidličným posypem. 

Izolace je vhodná k pouţití jako protiradonová izolace pro střední radonové riziko. 

Izolace je celoplošně natavena na podkladní beton opatřený asfaltovým penetračním 

nátěrem. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba se nenachází v lokalitě s výskytem bludných proudů, konkrétní ochrana není 

řešena. Pod stavbou budou zřízeny zemnící pásky z důvodu svedení přepětí, či úderu 

blesku. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k umístění stavby se nepředpokládá namáhání technickou seizmicitou, 

konkrétní ochrana není řešena. 
 

d) ochrana před hlukem 

Jedná se objekt s nevýrobní činností. V objektu budou po jeho dokončení umístěny 

technologické zařízení jako například biologická ČOV, zařízení pro zajištění tlaku 

vody, vzduchotechnické jednotky. Tyto zařízení nebudou umístěn v bezprostřední 

blízkosti pokojů nebo jiných chráněných prostor. Ţádné stroje ani zařízení se zvýšenou 

hladinou hluku a vibrací, které by narušovaly pohodu okolního prostředí nebo 

vyţadovaly speciální opatření, nejsou v objektu umístěny. 
 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 
 



B.3) Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt nebude napojen na ţádnou veřejnou technickou infrastrukturu. V rámci výstavby 

objektu bude mimo objekt zřízena vrtaná studna s přípojkou vodovodního potrubí 

vedoucího do místnosti S13 – zásobníky vody. Dále bude zřízen drenáţní systém 

s retenčními nádrţemi. 
 

b)připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovodní potrubí ze studny je provedeno z potrubí z PE 63 - přesná délka bude 

stanovena po nalezení pramenu vody. Odpadní potrubí pro odvedení přebytečné vody 

z ČOV do vsakovací nádrţe je provedeno z potrubí KG DN200 délky 49,5m. 
 

B.4) Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

K pozemku vedou místní příjezdové zpevněné komunikace, na kterou je napojen vjezd 

pro zásobování. Objekt leţí na rozcestí několika zpevněných komunikací, pomocí dvou 

přístupových cest je přístupný z jihozápadní strany, dvě cesty vedou z jihovýchodní 

strany a další dvě cesty jsou na severovýchodě objektu. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Jednotlivé zpevněné komunikace jsou napojeny na několik dopravních komunikaci. 

Nejkratší zpevněná cesta se napojuje na ulici Potočná v obci Ţdárský potok přibliţně po 

5,8 km. Převýšení této cesty je přibliţně 400m, stoupání je rovnoměrné. 
 

c) doprava v klidu 

Před objektem je na jihozápadní straně objektu navrţeno 12 parkovacích stání. Tyto 

parkovací stání jsou navrţena na pozemku č. 242/1 – lesní pozemek, vlastníkem 

pozemku jsou Lesy České republiky. Pro plochy na navrhované úpravy na pozemcích 

242/1 bude provedena změna vyuţití území na katastrálním úřadě města Bruntál.  
 

d) pěší a cyklistické stezky 

Všechny stávající zpevněné cesty jsou cyklistické a pěší stezky. Objekt je na rozcestí 

šesti zpevněných cest. 
 

B.5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

Povrchové a terénní úpravy budou provedeny v návaznosti na osazení objektu do 

terénu. Výkopy spojené se stavbou objektu budou zahrnuty zeminou uloţenou na 

pozemku. Provede se osetí travní zeleně. Do vegetačních úprav pozemku bude také 

spadat osázení keřů a okrasných stromů. 
 

b) použité vegetační prvky 

Plocha mezi zpevněnými plochami bude zatravněna. Před objektem budou lokálně 

osázeny okrasné keře. 
 

c) biotechnická opatření 

Nebudou prováděny ţádná biotechnická opatření. 
 

B.6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Pouţíváním stavby nevznikají ţádné škodlivé látky, které by negativně ovlivňovali 

ţivotní prostředí. Při provozu stavby nebudou překračovány ţádné limity hluku, prachu 

a škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Biologická ČOV je umístěna přímo 

v objektu, dešťové vody budou vsakovány v retenčních nádrţích. Odpady budou 



kontrolovaně shromaţďovány, tříděny a odváţeny na sběrná místa k regulované 

likvidaci podle dohody s úřadem města Rýmařov. Půda v okolí objektu není nijak 

degradována. 
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Stavba je provedena na převáţně na ploše původní horské chaty a zachovává tak 

ekologické funkce a vazby v krajině. Nově zbudovaná zastavěná plocha je pouze část 

teras před objektem tvořených sloupkovým systémem. Objekt se nachází v CHKO 

Jeseníky. 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Chata se nachází v evropsky významné lokalitě pod ochranou Natura 2000. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavební parcela objektu se nachází v oblasti CHKO Jeseníky. Tato oblast spadá pod 

evropsky významnou lokalitu Natura 2000 a je tedy nutné provést zjišťovací řízení a 

stanovisko EIA. Vzhledem k tomu, ţe stavba bude provedena v místě původní horské 

chaty nebyl objeven ţádný cenný biotop. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou stanovena ţádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 

B.7) Ochrana obyvatelstva 
Stavba je navrţena a bude provedena takovým způsobem, aby neohroţovala ţivot a 

zdraví třetích osob popřípadě okolní stavby. Vzhledem k charakteru budovy nejsou 

kladeny ţádné poţadavky z hlediska plnění ochrany obyvatelstva 
  

B.8) Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Odběrné místo vody bude umístěno v blízkosti vrtané studny vybudované před vlastní 

výstavbou objektu. Elektrická energie nutná k výstavbě objektu bude vyráběna 

dieselovým agregátorem. Většina procesů bude prováděna suchou technologií, bude tak 

omezeno mnoţství elektrické energie nutné pro výstavbu objektu. Pro potřeby 

hygienického a sociálního zařízení stavby budou instalována mobilní WC. 
 

b) odvodnění staveniště 

Spodní voda nedosahuje úrovně základových konstrukcí, a tudíţ nepočítáme se 

zařízením pro odčerpávání této vody. V případě vzniku velkého mnoţství sráţkových a 

spodních vod v základové spáře, bude nutno tuto vzniklou problematiku řešit pouţitím 

ponorného čerpadla a vodu ze základové spáry odčerpat. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na dopravní infrastrukturu je staveniště napojeno pomocí šesti zpevněných komunikací. 

Nejkratší zpevněná cesta se napojuje na ulici Potočná v obci Ţdárský potok přibliţně po 

5,8 km. Převýšení této cesty je přibliţně 400m, stoupání je rovnoměrné. Před objektem 

je jiţ vybudována zpevněná plocha, kterou je moţné vyuţít k otáčení středně těţké 

stavební techniky, na pozemku 242/2, který je ve vlastnictví stavebníka bude proveden 

dočasný sklad stavebního materiálu. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Objekt je samostatně stojící, jeho vybudování nebude mít ţádný vliv na okolní stavby. 
 



Stavbou dotčené pozemky: 

- parcela č. 242/4 – druh pozemku: zahrada, vlastník: Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11a, Ţiţkov, 13000 Praha 3 

- parcela č. 242/1 – druh pozemku: lesní pozemek, vlastník: Lesy České republiky, 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

- parcela č. 242/2 – druh pozemku: ostatní plocha, vlastník: Vítězslav Šoptík, Příkopy 

1157/6, 79501 Rýmařov 
 

Zpevněné plochy, plocha terasy, rampy a venkovních schodišť, jsou umístěny na 

parcele č. 242/4 a 242/1 a 242/2, pozemek 242/2 je ve vlastnictví stavebníka. Pro plochy 

na navrhované úpravy na pozemcích 242/4 a 242/1 bude provedena změna vyuţití 

území na katastrálním úřadě města Bruntál.  

Stavební pozemek se nachází v odlehlé  lokalitě, k negativnímu rušení hlukem obytných 

domů nebude docházet. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Staveniště  bude  po  celou dobu  výstavby  oploceno  plotem  výšky  2  m,  vstup  na  

staveniště bude  pouze  přes  bránu  u vjezdu  na  pozemek 242/2 ve vlastnictví 

investora. Dočasné oplocení nebude zasahovat na plochu zpevněných pěších a 

cyklistických stezek. Místo bude opatřeno výstraţnými cedulemi pro informování osob 

pohybujících se v blízkosti staveniště. V místě navrţené stavby se v současné době 

nachází suterénní část původní vyhořelé horské chaty. Na objekt byl vydán souhlas 

s odstraněním stavby.  Dále je nutné na sousedním pozemku 242/1 – vykácet dřeviny 

v souladu s odstupovými vzdálenostmi stavby podle situace odstupových vzdáleností 

v poţární zprávě objektu. Kácení dřevin bude probíhat za dozoru zástupce vlastníka 

pozemku 242/1– Lesy České republiky. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Staveniště se bude z hlavní části nacházet na pozemku č. 242/2, který je ve vlastnictví 

investora. Pro potřeby staveniště bude proveden dočasný zábor plochy, velikost záboru 

určí zhotovitel podle svých potřeb v souladu s dohodou se Správou CHKO Jeseníky. 

Tato plocha bude zasahovat na pozemky:  

- parcela č. 242/4 – druh pozemku: zahrada, vlastník: Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11a, Ţiţkov, 13000 Praha 3 

- parcela č. 242/1 – druh pozemku: lesní pozemek, vlastník: Lesy České republiky, 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 
 

g)maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při výstavbě budou vznikat následující odpady: 

Číslo    Název a druh odpadu     Způsob likvidace  

17 01 01   Beton        Recyklace, odvoz  

17 01 02   Cihly        Recyklace, odvoz  

17 02 01   Dřevo       Recyklace, odvoz  

17 02 02   Sklo         Recyklace, odvoz  

17 02 03   Plasty       Recyklace, odvoz  

17 03 01   Asfaltové směsi obsahující dehet   Recyklace, odvoz  

17 06 04   Izolační materiály      Recyklace, odvoz  

17 09 04   Směsné stavební a demoliční odpady Recyklace, odvoz  

20 01 01   Papír a lepenka      Recyklace, odvoz  

20 01 02   Sklo        Recyklace, odvoz  

20 03 01   Směsný komunální odpad     Odvoz na skládku 



 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k tomu, ţe bude stavba prováděna na pozemku původní horské chaty, bude 

mnoţství zemních prací minimalizována. Je nutné provést svahování pozemku 

v poměru 1:3. Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice okolo objektu 

v šířce 3m v mocnosti  200mm.  Ornice bude uloţena na deponii umístěné na stavebním 

pozemku. Deponie bude mít výšku maximálně 1,6 m a sklon 45°. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během stavby budou vznikat odpady z běţné stavební výroby – stavební suť, zbytky 

stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (lepenka, papír, plastové folie), 

odpadni stavební a obalové dřevo, zbytky izolačních hmot z jejich instalace (tepelná 

izolace, akustická izolace apod.). Při natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu se 

vyskytnou odpady z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály. 

Třídění odpadů bude probíhat jiţ při vzniku. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební 

výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma, která bude plnit povinnosti 

původce odpadů z výstavby. Stavební sutě budou odváţeny k recyklaci. Pro 

zneškodňování nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná 

pro tuto činnost. Odpady spalitelné budou shromaţďovány v kontejneru, který bude dle 

potřeby odváţen stavební firmou do spalovny. Odpady nespalitelné budou 

shromaţďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odváţen na skládku odpadů. 

Třídění  odpadů bude prováděno podle  zákona  č.  185/2001  Sb.,  novely  zákona  č.  

31/2011  Sb.,  vyhlášky  č. 381/2001 Sb., a novely vyhlášky č. 154/2010 Sb. 

Bude zamezeno pronikání stavebních materiálů do odpadních a podzemních vod. Při 

stavbě bude omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním materiálem. Vliv 

stavby na ţivotní prostředí je posuzován dle zák. č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 

na ţivotní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona 

č. 186/2006 Sb.. 

Dotčené území se nachází v oblasti se zvláštní ochranou, proto je nutné postupovat dle 

poţadavků a nařízení pro příslušnou lokalitu (CHKO Jeseníky). 
 

j)zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posuzování potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením s 

tabulkami se zákazem vstupu na staveniště. Pouţité technické prostředky musí plně 

respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo k jejich poškození. 

Při provádění stavebních a montáţních prací bude dbáno jednotlivých zákonů a 

vyhlášek a vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských a montáţních 

firem a další navazující vyhlášky a nařízení. 

Pro zajištění bezpečnosti práce při stavebních pracích je nutné v jejich průběhu 

bezpodmínečně dodrţovat vyhlášku č. 309/2006 a 591/2006 Sb. Stavební práce budou 

kontrolovány stavebním dozorem. 
 

k)úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy staveniště a staveb v jeho okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace nejsou prováděny, protoţe po dobu provádění stavebních prací nebude těmto 

osobám staveniště přístupné. 
 

l)zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vzhledem k umístění a charakteru objektu se nevyţaduje řešení dopravně inţenýrských 

opatření. 



 

m)stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny ţádné speciální podmínky týkající se provádění stavby. 
 

n)postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby: duben 2016 

Předpokládané dokončení základových konstrukcí: květen 2017 

Předpokládaný datum dokončení hrubé stavby: prosinec 2016 

Předpokládané kompletní dokončení stavby: říjen 2017 

Předpokládané předání stavby: listopad 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 16.1. 2015     Podpis:    ……………………………. 

         Bc. Václav Váňa 
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D. Dokumentace objektu 

 

D.1 – Dokumentace stavebního nebo inženýrského 

objektu 

 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 
 

Záměrem stavebníka je vybudovat na pozemku v jeho vlastnictví novou budovu horské 

chaty, včetně všech vedlejších stavebních objektů, jako například zpevněné plochy. 

Stavba je určena pro přechodné ubytování a stravování. Provozní řešení vychází 

z rozdělení budovy na tři provozní celky. Hotelový provoz slouţící pro přechodné 

ubytování 28 osob, restaurace objektu se zázemím a půjčovna lyţí a kol. 

Objekt je navrţen jako dvoupodlaţní s obytným podkrovím. Chata má hlavní část 

obdélníkového půdorysu s přistavěnou jednopodlaţní částí. Maximální rozměry hlavní 

části budovy jsou 27,705m x 12,16m. Součástí budovy je také přistavěná část s rozměry 

7,12m x 8,625m.  Před objektem bude vybudována terasa, která přesahuje půdorysné 

rozměry původní horské chaty. Výška hřebene je 10,560m. Střešní konstrukce má sklon 

40° s vikýři o sklonu 30°, krytina objektu je dráţková. Většina střešní konstrukce bude 

zakryta solárními fotovoltaickými panely a termickými panely. 

Hlavní vstup do objektu je řešen přes terasu na jihovýchodní straně objektu. Po vstupu 

do zádveří je dále přístup do lyţárny a haly objektu, která tvoří hlavní komunikační 

prostor. Z haly je moţný vstup do restaurace, do sušárny, na chodbu k bytu správce a 

pokojů personálu. Dále je zde přístup na WC a na schodiště do 1.S a podkroví. Personál 

má poté přístup z restaurace do místností kuchyně a skladu nápojů. Hlavní vstup pro 

personál kuchyně je umístěn na severozápadní straně objektu, kde je dále přístup do 

kuchyně, která má přístup do místností příslušenství kuchyně, šaten, koupelny pro 

personál a WC. 

Suterén není z velké části veřejně přístupný, po sestoupení schodištěm do 1.S je zde 

přístup do skladu a kotelny, ze které je dále přístup do místnosti skladu dřeva. Ze 

schodiště je dále přístup na chodbu, ze které můţeme vstoupit do místnosti s ČOV, 

garáţe, místnosti se zásobníky vody, strojovny vzduchotechniky a do skladu 

akumulátorů. Veřejně přístupná část suterénu má samostatný vstup v úrovni 1.S. Tato 

část suterénu je tvořena půjčovnami lyţí a kol a dále příslušenstvím personálu: 

kuchyňkou, koupelnou a WC.  

Do podkroví je přístup schodištěm z 1.NP, toto schodiště je v podkroví ukončeno halou, 

ze které je přístup do dvou chodeb. Z těchto chodeb je přístup do jednotlivých pokojů 

hostů a do místností příslušenství pro ubytování, které je tvořeno úklidovou místností a 

místnostmi s čistým a špinavým prádlem. Do kaţdého z pokojů hostů je vstup řešen 

předsíňkou, ze které je dále přístup do koupelny a do pokoje. 

Před objektem je na jihozápadní straně umístěno 12 parkovacích stání.  

Navrţený objekt horské chaty je v CHKO Jeseníky, jedná se o horskou chatu pro 

soukromého stavebníka, nejde tak o objekt s veřejným přístupem osob. Chata nesplňuje 

pravidla dané vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Vstup do objektu je řešen rampou, tato 

rampa však nevyhovuje vyhlášce 398/2009 Sb. 
 



Zastavěná plocha: 498,05  m
2
  

Obestavěný prostor: 4 144,58 m
3 

Uţitná plocha: 890,1 m
2
 

Obytná plocha: 198,85 m
2 

 

Počet uţitných jednotek: 7 pokojů hostů, 1 mezonetový byt správce, 2 byty 

zaměstnanců, restaurace, zázemí objektu, půjčovna kol a lyţí 
 

Celkový počet ubytovaných osob: 28 

Celkový počet míst v restauraci: 36 míst + 36 míst na venkovní terase 
 

Orientace objektu ke světovým stranám je určena původní vyhořelou horskou chatou. 

Denní osvětlení a oslunění místností s trvalým pobytem osob je dostačující a odpovídá 

poţadavkům ČSN  73 4301 a ČSN 73 0580. Velikost oken zabezpečí dostatečnou 

světelnou pohodu.  Místnosti s malým,  nebo  ţádným denním osvětlením, jsou  

osvětleny  umělým  osvětlením. 
 

Technické a konstrukční řešení objektu:  

Zemní práce  

Po odvezení stavební suti z původní horské chaty bude prohloubena jáma dle výkresu č. 

D.1.1.01 – Půdorys a řezy základů. 

Začištění základové spáry bude provedeno ručně, těsně před betonáţí základových pasů.  

Hladina spodní vody neohroţuje spodní stavbu.  

Zemina z výkopů se bude z části odváţet na skládku a část bude vyuţívána pro obsypy 

a zásypy okolo stavby. Zásypy a obsypy musejí být řádně zhutněny na původní 

únosnost terénu. Zhutnění na 0,2MPa se bude provádět po 200 mm. 
 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou navrţeny jako základové pásy z prostého betonu C12/15 

šířek 500mm pod nosným zdivem a 300mm pod zdivem šířky 120mm. U obvodového 

zdiva je na základový pas vystavěna podezdívka z betonových tvárnic ztraceného 

bednění s konstrukční výztuţí R10 třídy B 500 B. Ta je kotvena v základovém pasu a 

protaţena do podkladního betonu. Podkladní beton je navrţen z betonu C16/20 tl. 150 

mm. Do podkladních betonů je v celém půdorysu vloţena KARI síť s oky 150/150/6 

mm kladená s přesahy min 150 mm. Horní povrch podkladního betonu musí být 

srovnán s maximální odchylkou +/- 5 mm / 2m. V základové konstrukci bude proveden 

prostup pro vedení drenáţního potrubí a kanalizace. 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové a vnitřní nosné zdivo v 1.S a v 1.NP je navrţeno z vápenopískových bloků 

SIL-PRO tloušťky 240mm, 180mm a 120mm na lepidlo pro tenké spáry. Obvodové 

zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z EPS 

70F s příměsí grafitu tloušťky 140mm v 1.S a 200mm v 1.NP. Nadokenní a nadedveřní 

překlady jsou monolitické z betonu C30/37. 

Stěny v podkroví budou řešeny jako rámové dřevěné konstrukce z profilů KVH šířky 

60mm a výšky 160mm. Stěna bude vyplněna minerální izolací Knauf Naturoll FCR 035 

tl. 160mm, dále budou provedeny dodatečné izolační vrstvy různých tlouštěk dle 

prováděcí dokumentace objektu. Všechny obvodové stěny v podkroví budou prováděny 



s instalační předstěnou šířky 60mm opláštěnou sádrovláknitou deskou Knauf Vidiwall. 

Mezibytové popř. mezipokojové nosné stěny budou provedeny s akustickou předstěnou 

dle projektové dokumentace.  Část stěn u chráněné únikové cesty a nad venkovní 

únikovou cestou bude provedena z nosných vápenopískových bloku tl. 180mm, 

venkovní obvodová stěna bude zateplena dle projektové dokumentace. 
 
 

Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickou ţelezobetonovou deskou 

z betonu C30/37 tloušťky 180mm vyztuţeného betonářskou výztuţí B500B. Stropní 

konstrukce bude prováděna do systémového bednění. V místě prostupů je provedeno 

lokání vyztuţení stropní konstrukce. Veškeré průvlaky budou provedeny současně 

s betonáţí stropní nosné konstrukce. Jejich rozměr vyplývá z výkresové dokumentace. 

Věnce jsou provedeny v tloušťce stropní konstrukce. 

Nad místnostmi v 1.S, 1.NP a v podkroví jsou provedeny protipoţární podhledy ze 

sádrokartonových desek Knauf RED tl. 2x12,5mm. Nad půjčovnou lyţí a kol budou mít 

sádrokartonové desky tl. 2x15mm. V místnostech se zvýšenou vlhkostí bude podhled 

opláštěn deskami Knauf Red Green. 
 

Konstrukce spojující různé úrovně   

Vnitřní schodiště je ţelezobetonová deska o tloušťce 150 mm z betonu C 30/37 a 

výztuţí B500 B. Hlavní schodiště uprostřed dispozice je dvouramenné s 22 

schodišťovými stupni vedoucími z 1.NP do podkroví a s 21 schodišťovými stupni 

vedoucími z 1.NP do 1.S. Schodiště mezi 1.NP a podkrovím je navrţeno jako chráněná 

úniková cesta. Povrchovou úpravu stupňů tvoří keramická dlaţba lepená přímo na 

nosnou konstrukci do cementového flexibilního lepidla. Šířka ramene je 1 200 mm. 

Výška madla zábradlí je 1 000 mm.  

Druhé vnitřní schodiště je umístěno v mezonetovém bytě správce. Schodiště je 

dvouramenné monolitické ţelezobetonové s tloušťkou desky 150mm, schodišťová 

ramena mají celkem 20 stupňů šířky 266mm a výšky 182mm. Povrchovou úpravu 

stupňů tvoří keramická dlaţba lepená přímo na nosnou konstrukci do cementového 

flexibilního lepidla. Šířka ramene je 900 mm. Výška dřevěného zábradlí je 1 000 mm. 

Venkovní schodiště na terase před objektem je řešeno jako úniková cesta. Schodiště je 

provedeno z nosných schodnic a klínových montovaných ţelezobetonových stupňů 

výšky 165mm a šířky 300mm. Kované zábradlí na schodišti je kotveno do schodnice 

zboku, výška zábradlí je 1 000mm. 
 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešena jako dvouplášťová šikmá střecha, sklon střechy nad hlavní 

části objektu je 40%, u vikýřů je tento sklon sníţen na 30%. Nad 1.NP je provedena 

střecha se sklonem 12%, stejný sklon je pouţit i u přístřešku u půjčoven lyţí a kol v 1.S. 

Nad části terasy v 1.NP je sklon střešní roviny pouze 5%. Tento sklon byl zvolen 

z důvodu kombinace materiálu nosné konstrukce střechy. Část střechy bude provedena 

jako nehořlavá, z ţelezobetonu C30/37 vyztuţeného betonářskou výztuţí B500B, druhá 

část bude provedena z krokví z profilů KVH. Střešní konstrukce je tvořena novodobým 

vaznicovým krovem. Skládaná střešní krytina je provedena jako dráţková 

z pozinkovaného plechu. Nad vytápěnou částí objektu bude provedeno zateplení izolací 

ze skelných vláken, střecha bude dále zateplena podkrokevní izolací vkládanou do 

dřevěného roštu prováděného kolmo na krokve. Nad temperovanou částí je provedeno 

pouze mezikrokevní zateplení minerální izolací tl. 160mm. Všechny střešní konstrukce 

a terasa jsou spádovány do podokapních ţlabů. Pochozí vrstva na terase je tvořena 



akátovými terasovými prkny a betonovou dlaţbou na pryţových podloţkách v případě 

únikové cesty. 
 

Příčky a dělící konstrukce 

Svislé dělící konstrukce v 1.S budou prováděny převáţně z bloků SIL-PRO šířky 

120mm a příčkovek šířky 80mm. V půjčovně lyţí a kol jsou provedeny montované 

příčky opláštěné sádrovláknitými deskami. Montovaná příčka bude navrţena i mezi 

místností garáţe a ČOV. Většina příček v 1.NP je řešena jako montovaná opláštěná 

sádrovláknitými deskami, v místnostech se zvýšenými akustickými poţadavky je 

provedeno dvojité opláštění sádrovláknitými deskami. V podkroví jsou provedeny 

všechny příčky montované opláštěné dle akustických a protipoţárních poţadavků 

norem ČSN 73 0532 a ČSN 73 0802. 
 

Komín 

V objektu se nachází dva komíny. Z kotelny v 1.S vede komín Schiedel Absolut 18L, 

který je ukončen 650mm nad střešní rovinu, ukončení je provedeno prefabrikovaným 

systémovým pláštěm a komínovou stříškou. Komín je dvouvrstvý, průměr průduchu je 

180mm. Součástí komínu je větrací šachta, která zajišťuje přívod spalovacího vzduchu. 

Komínové tvárnice mají integrovanou tepelnou izolaci, komín je vhodný pro všechny 

typy paliv a spotřebičů. Vybírací otvor 120x250mm, půdice je umístěna ve výšce 

400mm nad podlahou.  

Druhý komín se nachází v 1.NP místnosti 110 – místnost pro dieselagregát. Komín 

Schiedel ICS 50 je ukončen ve výšce 1 000mm nad střešní rovinou krycí hlavou a 

komínovou stříškou. Jedná se o nerezový třísloţkový komín, průduch má průměr 200 

mm (vnitřní vloţka z nerezové oceli tl. 0,6mm, izolace z minerální vaty tl. 50mm, vnější 

plášť z nerezové oceli). Vybírací otvor 120x250mm, konzola na níţ je umístěno dno 

s odvodem kondenzátu je umístěna ve výšce 300mm nad podlahou. 
 

Okna a výplně otvorů 

Okna jsou dřevěné, navrţené z profilů Slavona SC92 a SC78. Okna budou provedena 

z tepelně upraveného dřeva – Thermwood. Okna jsou zasklena tepelněizolačním 

trojsklem se součinitelem prostupu tepla zasklení Ug = 0,5 W/m2K. Vstupní a terasové 

dveře jsou navrhnuté z profilů Slavona Klasic. Sekční a posuvná vrata budou plastová 

s imitací dřeva a budou dodány od firmy Lomax. 
  

Tepelné izolace:  

Obvodové zdivo v 1.S a 1.NP je zatepleno deskami z pěnového polystyrénu EPS 70F 

Greywall Plus s příměsí grafitu tloušťky 140mm a 200mm popř. z tepelné izolace EPS 

Perimetr SD u stěn pod úrovní upraveného terénu nebo u severní stěny zakrytou 

gabióny, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,031 W/m2K, faktor difuzního 

odporu μ = 30. Izolace je bodově lepená a mechanicky kotvená k podkladu plastovými 

talířovými hmoţdinkami, které budou v případě vytápěných částí objektu překryty 

šedými zátkami z EPS 70F.  

Dřevěné rámové stěny v podkroví budou zatepleny izolací ze skelných vláken Knauf 

Naturoll FCR 035 tloušťka tepelné izolace mezi nosnými sloupky KVH je 160mm, 

stěny jsou dále zatepleny rošty vyplněnými tepelnou izolací Knauf Naturoll FCR 035 

různých tlouštěk dle projektové dokumentace. Skladba rámové stěny je prováděna jako 

difuzně otevřená, faktur difuzního odporu izolací je proto μ = 1,0. Předstěna bude 

vyplněna tepelnou izolací Knauf Naturoll FCR 037 tl. 60mm. 

Akustické izolace příček a nosných rámových stěn v podkroví je prováděna ze skelné 

vlny Knauf TI 140 Decibel tloušťky dle projektové dokumentace.  



Soklová část půjčoven lyţí a kol je zateplena pěnovým polystyrénem EPS Perimetr SD 

tloušťky 100mm,deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,034 W/m2K, faktor 

difuzního odporu μ = 40. Izolace je k podkladu lepena polyuretanovým lepidlem.  

Tepelná izolace střechy je provedena z tepelně izolačních rolí ze skelné vlny tloušťky 

2x120 mm (izolace kladena přes sebe aby došlo k překrytí spar). Z důvodu zamezení 

tepelných mostů je provedena podkrokevní izolace do dřevěného roštu výšky 120mm. 

Všechny tepelněizolační role ze skelné vlny ve střešní konstrukci jsou vytvořeny 

z Knauf Naturoll LRR 033. V zavěšeném podhledu bude pouţita izolace tl. 2x160mm. 

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,033 W/m2K, faktor difuzního odporu μ 

= 1,0. V temperované části objektu bude pouţita shodná tepelná izolace tl. 160mm bez 

podkrokevního roštu. 

Tepelná izolace podlahy v suterénu je navrţena z tepelněizolačních desek ze 

stabilizovaného pěnového polystyrenu styro EPS 200S tloušťky 100 mm (vrstva 50 a 50 

mm se vzájemně překrytými spárami). Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 

0,034 W/m2K, napětí v tlaku při 10% stlačení (σ10) CS(10) = 200 kPa. 

Ve vytápěné části 1.NP bude provedena tepelná izolace styrotherm plus EPS 150 

tloušťky 140 mm (vrstva 70 a 70 mm se vzájemně překrytými spárami). Deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,031 W/m2K, napětí v tlaku při 10% stlačení (σ10) 

CS(10) = 150 kPa. 

Akustická izolace podlahových konstrukcí ve 2NP je pod keramickou dlaţbou navrţena 

z desek z kamenné vlny Knauf PVT určenou pro podlahy s cementotřískovou roznášecí 

vrstvou s maximálním uţitným zatíţením 1 000kg/m2, stlačitelnost ≤ 1 mm, 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,040 W/m2K tloušťka 40 mm. U 

vinylových nášlapných vrstev je pouţita minerální izolace Knauf PTS s maximálním 

uţitným zatíţením 500kg/m2, stlačitelnost ≤ 2 mm, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti λ = 0,039 W/m2K. 
 

Povrchové úpravy vnitřní  

Vnitřní úpravy povrchu jsou dle účelu navrţeny z vápenocementové štukové omítky 

nebo z keramického obkladu. Vnitřní štukové omítky budou po vyzrání povrchově 

upraveny vnitřní nátěrem dle poţadavků investora. Na vodorovnou konstrukci 

sádrokartonového podhledu je nanesen vnitřní nátěr. 
 

Podlahy 

Podlahy jsou navrţeny dle provozu místnosti. Podlaha na terénu a v suterénu je 

zateplena vrstvou tepelné izolace dle poţadavku na součinitel prostupu tepla daného 

normou ČSN 73 0540. Podlahy v podkroví mají ve skladbě navrţenou akustickou 

minerální izolací. Velká část podlah má roznášecí vrstvu vytvořenou suchou 

technologií, např. OSB deskami nebo cementotřískovými deskami. Skladby podlah jsou 

uvedeny ve výpisu skladeb. 
 

Izolace proti zemní vlhkosti a vodě 

Hydroizolace je navrţena dvouvrstvá z modifikovaných SBS asfaltových pásu, první 

pás Glastek 40 Special Mineral s nosnou vloţkou ze skelné tkaniny a horní asfaltový 

pás  Elastek 40 Special Mineral s polyesterovou výztuţnou vloţkou a břidličným 

posypem. Izolace je vhodná k pouţití jako protiradonová izolace pro střední radonové 

riziko. Izolace je celoplošně natavena na podkladní beton opatřený asfaltovým 

penetračním nátěrem. Druhá vrstva je připevněna na první natavením. Musí být dbáno 



na dokonalé vzduchotěsné provedení spojů a opracování detailů. Ukončení izolace na 

zdivu musí být minimálně 300 mm nad terénem.  

Doplňková hydroizolační vrstva střešních konstrukcí 
Pod skládanou krytinou bude na minerální izolaci provedena doplňková hydroizolační 

vrstva z kontaktní difuzně propustné fólie Knauf LDS 0,04 s ekvivalentní difuzní 

tloušťkou 0,04m. V 1.NP bude z důvodu niţšího sklonu pod difuzní fólii provedeno 

bednění ze smrkových prken tl. 18mm. 
 

Hlavní hydroizolační vrstva plochých střech 

Na terase bude provedena hydroizolační vrstva z povlakové hydroizolace  z měkčeného 

PVC tl. 1,5mm, tato hydroizolační vrstva bude od podkladu z prken oddělena separační 

geotextilií.  
  

Parobrzdná vrstva: 

Parobrzdná vrstva střešní konstrukce a konstrukcí rámových stěn v podkroví je 

navrţena z parobrzdných desek OSB Kronospan Airstop tl. 12mm, difuzní odpor desek 

μ = 380. Desky budou spojovány na pero a dráţku a spoje budou překryty airstop 

páskami. 
 

b) Výkresová část 
 

Viz. přílohy k tomuto projektu  

- sloţka D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení 
 

c) Dokumenty podrobností 
 

Viz. přílohy k tomuto projektu  

- sloţka D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení 

 

D 1.2. Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 
 

Objekt má navrţen smíšený konstrukční systém. Nosný systém 1.S a 1.NP je zděný 

z vápenopískových bloků SIL-PRO různých tlouštěk blíţe specifikovaných v projektové 

dokumentaci. Vodorovné konstrukce jsou monolitické ţelezobetonové prováděné 

z betonu C30/37 vyztuţené betonářskou výztuţí B500B, tloušťka ţelezobetonových 

desek je 180mm. Ze statických důvodů budou provedeny pod nosnými zdmi v 1.NP a 

pod sloupky krovu průvlaky, které budou betonovány současně s prováděním stropních 

desek a věnců. Výška průvlaků je 400mm včetně stropní konstrukce, šířka průvlaku je 

250mm. Ve stropní desce budou provedeny prostupy dle projektové dokumentace, 

v těchto oblastech bude provedeno lokální dovyztuţení betonářskou výztuţí – není 

součástí diplomové práce. 

Svislé nosné stěny v podkroví jsou dřevěné rámové konstrukce. Konstrukce je tvořena 

nosnými svislými sloupky KVH 60/160mm vkládanými po 625mm. Stěny budou 

prefabrikované, ve výrobně budou opláštěny parobrzdnými deskami OSB Kronospan 

Airstop tloušťky 12mm. Součástí štítových stěn bude vloţené příčné dřevěné ztuţidlo, 



které zajišťuje příčnou tuhost objektu. 

Před objektem bude provedena nosná konstrukce terasy v úrovni 1.NP. Část nosné 

konstrukce terasy, která tvoří hlavní únikovou cestu z objektu, bude vytvořena ze 

ţelezobetonových průvlaků a trámů, tyto průvlaky budou uloţeny na nosných 

monolitických sloupcích z ţelezobetonu. Sloupky budou zaloţeny na patkách z prostého 

betonu C12/15. Přístupová rampa a zbytek terasy je proveden z dřevěných trámů KVH 

a průvlaků BSH, tyto průvlaky budou uloţeny na sloupcích BSH 160/160mm. 

Konstrukce je doplněna prostorovým ztuţením pomocí šikmých pásků. Sloupky budou 

zaloţeny na zemních trnech Krinner KSF.  
 

b) Podrobný statický výpočet 
 

Není součástí diplomové práce. V diplomové práci se nachází pouze výpočet vybraných  

dřevěných konstrukčních prvků a výpočet rozměrů základových pasů. 
 

c) Výkresová část 
 

Viz. přílohy k tomuto projektu  

- sloţka D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení 
 

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
 

Poţárně bezpečnostní řešení je provedeno v samostatné části projektové dokumentace 

- sloţka D.1.3 – Poţárně bezpečnostní řešení 

 

D.1.4. Technika prostředí staveb 

a) Technická zpráva 
 

Horská chata je navrţena v odlehlé oblasti, moţnost napojení na technickou 

infrastrukturu je ve vzdálenosti 5,8 km od objektu. Z tohoto důvodu je projektová 

dokumentace řešena s důrazem na maximální samostatnost objektu. Elektrická energie 

je získávána z fotovoltaických solárních panelů na střeše a na terase objektu. Pitná voda 

je v objektu skladována v polyetylenových nádrţích umístěných v 1.S v místnosti S13 – 

Místnost pro zásobníky. Teplá voda je v letních měsících ohřívána solárním termickým 

solárním systémem. V zimních měsících je dostatečné mnoţství teplé vody zajištěno 

zplyňovacím kotlem na kusové dřevo. Ve všech vytápěných místnostech mimo 

půjčovny lyţí a kol bude provedeno nucené větrání se zpětným získáváním tepla, 

vzduchotechnické jednotky jsou navrţeny od firmy Atrea. V suterénu objektu se 

nachází domovní biologická ČOV od firmy ASIO vhodná maxmálně pro 90 

ekvivalentních osob. 
 

Výpis řešení jednotlivých technologických zařízení budovy: 
 

Vodovod 

Objekt není připojen k veřejné vodovodní síti. Voda bude do objektu přiváděna 

z domovní vrtané studny na pozemku investora 242/2, ze svahu nad objektem a střešní 

konstrukce. Uţitková voda bude filtrována a skladována v nádrţích z polyetylenu o 

celkovém objemu 24,6m
3 

v místnosti S13 - zásobníky vody, v této místnosti bude také 



umístěna vodoměrná sestava. Teplá voda bude ohřívána v akumulačních nádrţích o 

celkovém objemu 2,5m
3
 s dvěma ocelovými výměníky. Voda bude do objektu 

přiváděna potrubím z PE tl. 63mm. Vnitřní rozvody vody budou provedeny také z PE, 

rozvody teplé uţitkové vody budou zatepleny izolací z pěnového polyetylenu tl. min. 

25mm pro potrubí v montovaných příčkách a minerální izolací tl. 60mm v podhledu – 

Isover potrubní izolační pouzdro. Maximální denní spotřeba vody je omezena 

biologickou ČOV na 13,5m
3
 vody. Předpokládaná průměrná spotřeba studené vody, 

podle které byla navrhována velikost zásobníků vody je 5,8m
3
/den. Denní spotřeba teplé 

vody 2,5m
3
/den vyplývá z velikosti akumulačních zásobníků teplé vody. V objektu je 

stanice pro zajištění tlaku vody DAB Active J pracující s maximálním pracovním 

tlakem 8oo kPa, spouštěcí tlak 150-250 kPa. 
 

Kanalizace 

V objektu je navrţena domovní biologická ČOV vhodná pro maximální počet 90 

ekvivalentních osob. ČOV je určena pro jmenovitý denní průtok 10,65-13,5m
3
 vody. 

Veškeré technické zařízení napojené v 1.NP a podkroví mají zajištěn dostatečný sklon 

ke biologické ČOV. V 1.S bude kanalizace z WC, koupelny, kuchyňky, odlučovače 

lehkých kapalin a ze strojovny vzduchotechniky vyvedena do výšky nátoku ČOV 

2 700mm pomocí sanitárního kalového čerpadla. Odvod dešťových vod je zabezpečen 

drenáţním systémem. Dešťová voda bude přiváděna do retenčních nádrţí. Do těchto 

nádrţí bude také odváděna přebytečná voda z ČOV, která nemá v objektu další vyuţití.  
 

Plynovod 
Plynovodní přípojka nebude k objektu přivedena. Plynové sporáky a konvektomat bude 

zásoben propanbutanovým plynem z lahví skladovaných v místnosti 112 – sklad 

plynových lahví. Potrubí z HDPE 32x3,0mm bude vedeno v podlaze pod roznášecí 

betonovou mazaninou. 
 

Vytápění  
Objekt bude vytápěn zplyňovacím kotlem na dřevo Atmos DC32S – rozsah výkonu 24 

– 35kW. Předpokládaná spotřeba dřeva za topnou sezónu je 35m
3
. Tepelná ztráta 

objektu prostupem a větráním je 14,1kW. Výkon kotle je však zvýšen z důvodu ohřevu 

TUV. Spaliny jsou odváděny komínem Schiedel Absolut 18L s větrací šachtou slouţící 

pro přívod spalovacího vzduchu. Objem skladu paliva je větší neţ předpokládaná 

spotřeba paliva. Otopná soustava je desková popř. stěnová potrubní vzhledem k malému 

poţadovanému výkonu soustavy. Potrubní rozvody jsou prováděny z plastohliníkového 

potrubí PEX-AL. Jsou navrţena úsporná oběhová čerpadla Grundfos ALPHA 2 

s automatickou regulací průtoku pro 4 otopné zóny. V průkazu energetické náročnosti 

objektu byla vypočítána spotřeba 162,5 GJ/rok energie získaných z dřevní hmoty. Toto 

mnoţství odpovídá přibliţně 11 420kg dřeva. Ohřev vody v letním období bude 

zabezpečovat navrţený termický solární systém. 
 

Vzduchotechnika  
V objektu budou instalovány celkem 4 vzduchotechnické jednotky, tři z jednotek budou 

umístěny v prostoru 1.S – strojovna vzduchotechniky. Venkovní vzduch je přiváděn 

potrubím na severozápadní straně vyvedeným nad úroveň podlaţí nerezovým potrubím 

ukončeným síťkou proti hmyzu. Odpadní vzduch prochází šachtou objektu u strojovny 

vzduchotechniky  nad střechu objektu. V nadstřešní části je střecha ukončena střešní 

hlavicí Lindab. Poslední čtvrtá jednotka slouţící k větrání pokojů správce a pokojů 

personálu je umístěna v šatně v bytě správce. Venkovní vzduch je přiváděn ze 

severovýchodní strany vzduchotechnickým potrubím akusticky zaizolovaným minerální 

izolací tl. min. 50mm.  



Všechny instalované jednotky pracují v rovnotlakém reţimu. Rozvody 

vzduchotechnických potrubí budou mimo prostor kuchyně vedeny ve stropních 

protipoţárních podhledech. 
 

Elektroinstalace 

Objekt nebude napojen na rozvodnou síť elektrické energie. Dodávku elektrické energie 

bude zajišťovat solární fotovoltaický systém na střeše a terase objektu. Akumulátory 

budou umístěny v suterénu v místnosti S15 – místnost pro akumulátory. V této 

místnosti bude také umístěn hlavní jistič a rozvaděč objektu. Celkový výkon 

fotovoltaického solárního systému je 40,365kWp. Navrţený systém vyrobí přibliţně 34 

480kW/rok, předpokládaná spotřeba elektrické energie je vypočtena v průkazu 

energetické náročnosti jako 12 358kW/rok. K této spotřebě je nutné připočítat spotřebu 

běţných spotřebičů. Protoţe není objekt připojen na rozvodnou síť, bude tento systém 

v letních měsících předimenzovaný. V měsíci prosinci však bude s navrţeným 

systémem nutné omezit provoz. V objektu je navrţen záloţní dieselový agregát KIPOR 

ID6000. 

Objekt bude napojen vybaven bleskosvodem s jímacími tyčemi ve hřebeni objektu. 

Bleskosvod bude sveden a ukončen zemnícím páskem pod základovými pasy v rozích 

objektu. 

Osvětlení objektu je provedeno ze svítidel typu LED MR16 12V. V částech 

vyuţívaných hosty bude provedeno osvětlení v barvě bílé teplé, v částech vyuţívaných 

personálem budou pouţity ţárovky denní bílé. 
 

D.2 – Dokumentace technických a technologických 

zařízení 
 

Popis technologických systémů, které jsou součástí stavby jsou uvedeny v části D.1.4 – 

Technika prostředí staveb. Bliţší dokumentace technických a technologických zařízení 

není součástí diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 16.1. 2015     Podpis:    ……………………………. 

         Bc. Václav Váňa 

 



Závěr: 
V rámci této diplomové práce byla zhotovena studie novostavby energeticky efektivní 

horské chaty, prováděcí projektová dokumentace části dle vyhlášky 62/2013 Sb., 

posouzení stavební fyziky, poţárně bezpečnostní řešení, statický posudek vybraných 

dřevěných konstrukcí a technické zařízení budovy. Při vypracování diplomové práce 

jsem se řídil platnými normami, zákony, vyhláškami a podklady výrobců. Ve své práci 

jsem se snaţil vyuţít svých získaných znalostí za uplynulé studium a věřím, ţe dané 

znalosti budou uţitečné pro mou další činnost v oboru. 
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