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1. Úvod 

 

          Hynčice pod Sušinou, Stříbrnice a Štěpánov, mezi kterými se vyskytuje řešená plocha, 

leží na úpatí pohoří Králický Sněžník, na pomezí Moravy, Čech a polského Kladska. Díky 

tomu že se nacházíme v pohraničí s Polskem a na území bývalých sudet, jsou tyto vesničky 

pořád ve špatném stavu, co se týče počtu obyvatel a dobrému vztahu místních lidí ke zdejší 

překrásné přírodě. Po druhé světové válce byly tyto vesničky vypalovány a po nástupu 

nových slovanských obyvatel z východu pak dále vykrádány a ničeny. Náhle se tedy hustě 

zastavěné kopce změnily v rozvolněnou neorganizovanou zástavbu. Před touto politickou 

událostí se vesnice živily převážně zemědělstvím, a protože se nacházíme v nadmořské výšce 

okolo osm set metrů nad mořem, zemědělství se týká především chovu dobytka, pastevectví a 

pěstování brambor. Tato původní role obyvatel se však změnila. Poprvé, při již zmiňované 

politické události, kdy začalo poválečné hospodaření, které stejně dlouho nevydrželo  a 

krajina zůstala skoro opuštěná. Další změna přišla až v posledních třiceti letech, kdy si lidé, i 

z dalekých měst všimli, že je tu krásná příroda a skoro žádné osídlení, což zaneprázdněným 

lidem z chaotického města naprosto vyhovuje. A tak se tyto polorozpadlé osady začaly 

postupně měnit. Co se týče Stříbrnic, stále je zde ještě spousta starých chaloupek, které 

překonaly válku, proto zdejší prostředí nepůsobí nijak zvlášť příjemně. Na to v Hynčicích pod 

Sušinou je situace trochu jiná. Díky lyžařskému areálu, který se zde již nachází, lidé znají toto 

místo mnohem lépe, a tak z Hynčic vznikla spíše chatová oblast a lidé sem jezdí na víkendový 

odpočinek, na letní i zimní prázdniny, či své malinké příbytky pronajímají dalším lidem 

z dalekých měst. 

          Cílem je tedy navrátit život této zpustošené zapadlé krajiny, ale ne ve smyslu navrátit 

do původního stavu a zastavovat kopce novými objekty pro bydlení, jak to bylo dříve, ale 

spíše vytvořit závazný podklad pro tvorbu nové kulturní krajiny, která bude spjata s okolní 

přírodou a mít funkci sportovně-turistickou a rekreační, tedy živou výletnickou obec. Dále 

pak navázat na první počiny majitele lyžařského areálu a zároveň investora projektu o další 

rozšíření. Hlavní podmínkou investora je držet se při výstavbě okolní krajiny a přizpůsobit 

danné stavby přilehlému terénu, tudíž žádné vícepatrové rozsáhlé objekty, které by mohli 

narušovat zdejší přírodu a terén. 

          Návrh je řešen ve dvou variantách. První varianta představuje zimní provoz, ze kterého 

bude investor těžit mnohonásobně více a druhá varianta je zpracována pro provoz letní, méně 

náročný.  
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          Textová část diplomové práce je členěna do kapitol, které se zabývají teoretickými 

východisky potřebnými pro samotný návrh, stručnou charakteristikou území a popisem 

jednotlivých variant. Dále je zpracována průvodní a technická zpráva k navrženému objektu a 

orientační propočet nákladů na pořízení stavby. Textová část je zakončena stručným shrnutím. 
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2. Teoretická východiska 

 

2.1 Základní pojmy 

 

2.1.1 Technická infrastruktura 

 

Zahrnuje systém zásobování vodou a odvodnění, zásobování elektrickou energií, plynem, 

teplem, systémy komunikačních sítí i odpadové hospodářství. Technická infrastruktura je 

důležitá pro zajištění dobré obslužnosti sídel. 

 

2.1.2 Dopravní infrastruktura 

 

Doprava je záměrné a organizované přemísťování věcí a osob uskutečňované dopravními 

prostředky po dopravních cestách. Dělí se na dopravu nákladů, osob a také zpráv. Podle 

zákona č. 183/2006 Sb. se dopravní infrastrukturou rozumí pozemky, stavby a s nimi 

související zařízení např. pozemních komunikací, drah, vodních cest a letišť. 

Dopravní infrastruktura je integrální součástí územního plánování s významnou, ale nikoliv 

dominantní funkcí. Musí být v souladu s cíli územního plánování a v rámci svých technických 

možností musí být v souladu s principy udržitelného rozvoje území. Nároky na uspořádání 

dopravní infrastruktury mohou být (a obvykle jsou) protichůdné. Má mít komplexní kvalitu – 

poskytovat maximální výkon, rychlost, pohodlí, ale při minimálních nárocích na energii 

a prostor a bez negativního vlivu na životní prostředí. Mezi veřejnou infrastrukturou má 

dopravní infrastruktura, tj. dopravní cesty, dopravní zařízení a dopravní prostředky, 

významnou roli. Má značné nároky prostorové i investiční, včetně vyhraněných potřeb na 

specifické umístění dopravních cest i zařízení. Přes tento mimořádný význam je doprava 

především službou. Proto nemůže nadměrně nárokovat prostor, území i lokalizaci a nemůže 

nepřiměřeně ovlivňovat životní prostředí, naopak musí se potřebám a cílům územního 

plánování i ochrany životního prostředí v nejvyšší možné míře podřídit. Ono podřízení může 

být objektivně omezeno legitimními požadavky na nezbytné technické parametry, ale s jasně 

stanovenými mezemi. [8] 
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2.1.3 Územní studie 

 

Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo 

rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury územního 

systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a 

uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [4] 

 

2.1.4 Územní plánování 

 

Je soustavná činnost, která řeší funkční využití a prostorové uspořádání území, včetně věcné a 

časové koordinace výstavby. Cílem je zajištění optimálního uspořádání a vývoje řešeného území 

s ohledem na ochranu a rozvoj kulturních hodnot a životního prostředí a zachování 

archeologického, urbanistického a architektonického dědictví. 

 

2.1.5 Významný krajinný prvek  

 

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek ekologicky, 

geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její typický vzhled nebo 

přispívající k udržení její stability. Mohou jím být lesy, vodní toky, rašeliniště, jezera, 

rybníky, ale i jiné prvky, které utvářejí typický ráz krajiny. Významné krajinné prvky jsou 

zákonem chráněné před ničením a poškozováním. [7] 

 

2.1.6 Životní prostředí  

 

Životní prostředí je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a 

je předpokladem jejich dalšího vývoje. Základními složkami životního prostředí jsou voda, 

půda, vzduch, organismy, energie a ekosystémy. [5] 

 

2.1.7 Natura 2000 

 

Soustava chráněných lokalit, ve kterých se nacházejí vzácné, cenné nebo nejvíce ohrožené 

druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť. Tyto lokality vznikají na území států v rámci 

Evropské unie, na základě směrnice vydaných Evropským parlamentem. Podle směrnice 

2009/147/ES (tzv. směrnice o ptácích) jsou vyhlašovány ptačí oblastí směrnicí 92/43EHS 
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(tzv. směrnice o stanovištích) pak evropsky významné lokality. Přílohy směrnic uvádějí druhy 

živočichů, rostlin a typy stanovišť, pro které jsou chráněné lokality Natura 2000 vymezeny.[7] 

 

2.1.8 Program obnovy venkova 

 

Program obnovy venkova vytyčuje jako hlavní cíl podporu obyvatel venkova a samospráv 

venkovských obcí vytvořením organizačních a ekonomických podmínek pro celkovou obnovu 

venkovského prostoru a rozvoj zdravého životního prostředí, zachování a rozvíjení přírodních 

a kulturních hodnot venkova. Pro naplnění tohoto cíle program definuje sedm základních 

okruh priorit, které by jednotlivé místní programy obcí měly naplňovat: 

1) udržení, obnova a rozvoj místních kulturních a společenských tradic, 

životního stylu, pospolitosti obyvatel obce a vědomí vlastní 

odpovědnosti za obnovu a rozvoj obce; 

2) rozvíjení partnerských vztahů se sousedními obcemi i městy, se 

sousedícími mikroregiony a se spřátelenými obcemi za hranicí české 

republiky; 

3) rozvoj hospodářství, zejména využívajícího místních hmotných 

zdrojů a zaměstnávajícího místní obyvatele; 

4) zachování a obnova vlastního obrazu obcí, jejich sepjetí s krajinou, 

zachování a obnova specifického rázu venkovské zástavby, jeho 

přirozené a jedinečné působivosti v místě a v krajině, obnova kulturních 

památek na venkově; 

5) úprava veřejných prostorů a staveb, zlepšení občanské vybavenosti a 

technické infrastruktury, včetně technických zařízení zajišťujících 

ochranu životního prostředí; 

6) udržení, obnova a účelné využití potenciálu okolní zemědělsky 

využívané krajiny; 

7) převzetí spoluodpovědnosti za udržování a rozvoj regenerační, 

rekreační a terapeutické funkce venkovského prostoru. 

 

2.1.9 Limity využití území 

 

Limity využití území jsou hranicí pro využití území, a to hranicí relativně nepřekročitelnou. 

Základní třídění limitů vychází z objektu, kterého se využití týká (tedy zpravidla 
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funkční složky) a z limitovaného jevu (např. hluk). 

Druhy limitů: 1) Limity intervalové - určující ohraničení, interval přípustných hodnot 

ukazatele využití území. 

2) Limity vyjádřené jako příkazy a zákazy. 

3) Předběžné správní podmínky pro návrh využití území v územně plánovací 

dokumentaci 

 

2.1.10 Ochranná pásma 

 

Mezi typy územních ochran řadíme ochranná pásma, pásma hygienické ochrany, 

zabezpečovací pásma, trasy technické infrastruktury, chráněné oblasti, chráněná území, 

ochrany ovzduší, ložisek nerostů. Tyto typy ochran stanovují zákony a jiné předpisy. 

V tomto území se zakazují nebo omezují určité činnosti z důvodu ochrany zájmů 

společnosti. Zabezpečování a vymezování ochrany všech chráněných území, 

chráněných objektů, oblastí a ochranných pásem je základním úkolem územního 

plánování. [1] 

 

2.1.11 Územní systém ekologické stability 

 

Optimální spolupůsobení zeleně a celkově krajiny, zajišťující biologickou rovnováhu v 

přírodě, řeší ÚSES – územní systém ekologické stability. 

 

2.2 Zásady pro návrh 

 

Předmětem diplomové práce je návrh rozšíření lyžařského areálu o nové vleky a lanovky, 

vytvoření přehledného značení pro navržené běžecké trasy, cyklostezky, turistické trasy, 

s doplněním o naučnou stezku. Dále návrh konstrukcí pro vyhlídky, řešeny ve dvou 

variantách. Také návrh objektu restaurace, půjčovny lyží a místo pro zdravotníka. Tento 

objekt bude řešen jako nízkoenergetická dřevostavba zahrnutá zemním valem. A v neposlední 

řadě návrh vhodných parkovacích ploch pro celý areál. 
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2.2.1 Vybrané požadavky na restaurace 

 

,,Restaurace je hostinské zařízení zajišťující obslužným způsobem stravovací služby se 

širokým sortimentem pokrmů základního stravování.“ [12] 

 

Stavební program restaurace sestává z odbytové části, výrobní části, skladové části a 

provozního příslušenství. [12] 

 

Výrobní část zahrnuje kuchyni, čistou přípravnu, hrubou přípravnu, umývárnu kuchyňského 

nádobí, umývárnu stolního nádobí, příruční sklady (min. 2 chladírenské boxy), výdej jídel a 

místnost vrchního kuchaře. [12]  

 

Skladová část zahrnuje sklady poživatin, suché sklady, chladné sklady, chlazené sklady, 

sklady pomocné, sklady odložených obalů, inventáře a kancelářských potřeb, komoru na 

čistící prostředky pro kuchyň, sklad odpadů kuchyně a příjem zásob. [12]  

 

Provozní příslušenství zahrnuje kancelář hospodářského vedení, jídelnu zaměstnanců, šatnu 

zaměstnanců, umývárnu zaměstnanců se sprchami, hygienické zařízení WC, úklidovou 

komoru. [12]  

 

Požadavky na vstupní prostory  

- Oddělení provozu zásobování, zaměstnanců a návštěvníků  

- Umístění hygienických prostor [12]  

 

Hygienické prostory  

„WC musí být zřizováno u všech pohostinských podniků s konzumací v sedě u jídelních stolů. 

Musí být přístupny ze vstupního prostoru, pouze v menších provozních jednotkách z 

odbytového prostoru přes společenský prostor.“ [12] 

 

Rozsah vybavení hygienických prostor  

- 1 pisoár/25 míst u stolu  

- 1 WC mísa pro muže/50 míst u stolu  

- 1 WC pro ženy/30-50 míst u stolu  

- dostatečně velká záchodová předsíň s umývadly – 1umývadlo/1 WC [12]  
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2.2.2 Vybrané požadavky na bezbariérové užívání staveb 

 

„Ve stavbě, ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí být v každém tomto zařízení 

nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna záchodová kabina v 

oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky přílohy č. 3 k vyhlášce.“ [12]  

„Prostory pro shromažďování musí mít z celkového počtu míst nejméně tento počet 

vyhrazených míst pro osoby na vozíku:  

4 až 25 míst 1 místo  

26 až 50 míst 2 místa  

51 až 75 míst 3 místa  

76 až 100 míst 4 místa  

101 až 200 míst 5 míst  

201 až 30 míst 6 míst 6  

301 až 500 míst 7 míst  

501 a více míst 7 + 1 místo na každých dalších 500 míst.“  

[6] 

 

2.2.3 Navrhování energeticky úsporných staveb  

 

Základními znaky nízkoenergetického domu jsou:  

- kompaktní tvar bez zbytečných výčnělků  

- prosklené plochy orientovány na jih  

- nadstandardní tepelné izolace  

- regulace vytápění využívající tepelné zisky  

- strojní větrání s rekuperací tepla  

- spotřeba tepla na vytápění je max. 50 kWh/m2.rok  

[9] 

 

Výsledné energetické vlastnosti budovy ovlivní zejména:  

- volba pozemku a osazení budovy na něm,  

- orientace budovy ke světovým stranám s ohledem na dopad přímého slunečního záření 

během roku, současné i v budoucnu předpokládané zastínění budovy okolní zástavbou, 

terénem a zelení,  

- převládající směr a intenzita větru,  
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- velikost budovy - přiměřenost danému účelu,  

- tvarové řešení (celková kompaktnost tvaru i členitost vnějších povrchů),  

- vnitřní uspořádání s ohledem na soulad vytápěcích režimů a orientaci prostorů ke světovým 

stranám, 

- vlastnosti obvodových konstrukcí,  

- velikost prosklených ploch na jednotlivých fasádách,  

- řešení potřebné výměny vzduchu,  

- vnitřní tepelné zisky podle charakteru provozu v budově,  

- otopná soustava - vhodná volba, přiměřená velikost, kvalitní regulace atd.,  

- způsob, jakým je zajištěna pohoda prostředí v teplé části roku,  

- efektivnost ohřevu teplé vody a energetická účinnost elektrických spotřebičů,  

- skutečně dosažené energetické vlastnosti budovy po realizaci,  

- skutečný způsob užívání budovy.  

[10] 
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3. Charakteristika území  

 

3.1 Základní charakteristiky obcí 

Hynčice pod Sušinou, Stříbrnice a Štěpánov, mezi kterými se vyskytuje řešená plocha, leží na 

úpatí pohoří Králický Sněžník, na pomezí Moravy, Čech a polského Kladska, v okrese 

Šumperk a kraji Olomouckém.  

Hynčice pod Sušinou spadají do katastrálního území Starého Města pod Sněžníkem. Mají 

rozlohu 433 ha a od Starého Města jsou vzdáleny 4 km. Hynčice nemají žádného stálého 

obyvatele. Vesnicí protéká Jalový potok, někdy nazýván též Chrastický potok. Na západ od 

vsi se tyčí Šindelná neboli Velká Šindelná (1230 m) a Černý vrch (1275 m). Nejvyšší hora 

stejnojmenného pohoří Králický Sněžník (1424 m), tedy její vrchol je vzdálen přibližně 8 km 

od řešeného místa. Elektrifikace proběhla v roce 1937, vodovod ani kanalizace v obci není 

zavedena dodnes. 

Stříbrnice (německy Stubenseifen) je vesnice, také část města Staré Město. Nachází se asi 

3,5 km na západ od Starého Města. V roce 2009 zde bylo evidováno 61 adres. V roce 2001 

zde trvale žilo 118 obyvatel. Stříbrnice spadají do katastrálního území Starého Města a mají 

rozlohu 9,25 km2. Elektrifikace proběhla v roce 1937, vodovod ani kanalizace v obci není 

zavedena dodnes. 

Třetí obec, související s územní studií areálu se nazývá Štěpánov, i když tato obec zanikla 

podobně jako Hynčice v roce 1946 a na rozdíl od ní se již nikdy neobnovila, přesto je 

zařazena do projektu a tím se i dostane do podvědomí místních obyvatel. Dnes se zde nachází 

pouze dva neosídlené objekty a polní cesta, která spojuje Staré Město se Stříbrnicemi. 

 

3.2 Historický vývoj obcí 

Hynčice pod Sušinou byly založeny v polovině šestnáctého století, je to bývalá německá 

vesnice (Heinzendorf unter der Dürren Koppe), například v roce 1930 zde žilo 280 Němců a 2 

Češi. V roce 1946 (ve dvou etapách 24. 9. a 4. 10.) byli všichni obyvatelé obce vyhnáni do 

americké okupační zóny v Německu a 4. října 1946 obec Hynčice pod Sušinou, která měla 

274 obyvatel, zanikla. Památkou na toto období je hojný počet vojenských bunkrů. V červnu 

1937 se začala stavět lanová dráha na Sušinu, aby se mohl dopravovat nahoru stavební 

materiál pro kasárna a bunkry. V srpnu 1937 začala výstavba lesní cesty od zatáčky v údolí 
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Prudkého potoka až na Sušinu, do zimy byla lesní cesta, stejně jako i některé bunkry na 

Sušině i v polích hotové. [2] 

V dnešní době jsou Hynčice součástí rekreační oblasti Staroměstska, kromě soukromých chat 

zde narůstá počet penzionů a hotelů, podporujících celoroční sportovní aktivitu, příznivci 

obce založili sportovní klub SK Hynčice. [3] 

 

Obr.č.1. - Historická fotografie Hynčic pod Sušinou z roku 1938, pramen: http://fotohistorie.cz 

3.3 Hlavní cíle územního plánování v řešeném území  

Základními momenty, které charakterizují a zpětně ovlivňují řešené území, je poloha území v 

okrajové části republiky mimo hlavní komunikační tahy, vysoká estetická a ekologická 

hodnota krajiny, bohaté zastoupení lesních porostů, ale na druhé straně zanikající výroba a 

omezená zemědělská výroba (pastevecký způsob chovu dobytka) a s tím spojená vysoká 

nezaměstnanost. Nezaměstnanost zde činí 32 %. 

[13] 
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Vysoce kvalitní krajina jak ekologicky, tak esteticky, využitelná k letní i zimní rekreaci a dále 

bohatost území na lesní porosty a tudíž základní surovinu - dřevo – to je základní potenciál 

řešeného území. Především v oblasti rekreace má řešené území významné rezervy. Tak bylo 

vyhodnoceno toto území i v Generelu dopravy a cestovního ruchu Jeseníky, který pořídil 

Krajský úřad Olomouckého kraje. V tomto dokumentu je konstatováno, že RKC Staré Město 

pod Sněžníkem má velké kapacitní možnosti a rozvojové záměry v oblasti lyžování. Současné 

využití RKC a jeho návštěvnost jsou omezenější než ve většině RKC. 

Podmínkou rozšíření rekreační funkce je: 

- nabídnout dostatečnou kapacitu ubytovacích míst 

- dobudovat občanskou a sportovně rekreační vybavenost ve Starém Městě 

- dobudovat a rozšířit stávající lyžařská střediska 

- vybudovat záchytná parkoviště 

[13] 

 

V Hynčicích je uvažováno s rozvojem hromadné a individuelní rekreace. Jsou zde navrženy 

plochy pro penziony, sportoviště v centru (v Hynčicích doposud není sportovní plocha), 

záchytná parkoviště při vjezdu do obce, v centru a na severu obce, plochy pak pro 

individuální rekreaci. Jsou zde navrženy 2 vleky, které budou současně sloužit jako 

přibližovací vleky pro dostupnost k nejvyššímu místu Hynčic ( z důvodů omezeného průjezdu 

Hynčicemi v zimních měsících). [13] 

 

Ve Stříbrnicích je uvažováno s nejvýraznějším rozvojem, především v souvislosti s 

hromadnou rekreací. S vybudováním penzionů, popř. tábořištěm, s hromadnou rekreací v části 

Nový Rumburk v souvislosti s navrhovaným běžeckým areálem v této části, v centru jsou 

navrženy plochy pro sportoviště pro vyžití rekreantů, na místě původního zemědělského 

areálu pak plocha pro agroturistiku. V centru a na začátku Stříbrnic je navrženo záchytné 

parkoviště. [13] 

 

3.4 Klimatické podmínky řešeného území 

 

Co se týče klimatických podmínek, patří Staré Město pod Sněžníkem do oblasti mírně teplé, 

okrsek mírně teplý - velice vlhký, vrchovinný. Část kolem Hynčic pod Sušinou dále spadá do 

oblasti chladné, okrsek mírně chladný. Maximum srážek bývá v letních měsících, průměrný 
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roční úhrn srážek kolísá mezi 700-800 mm. Průměrná roční teplota se v posledních letech 

pohybuje mezi 7-8°C. [13] 

 

3.5 Geomorfologie řešeného území 

 

Řešené území leží na rozhraní dvou geomorfologických celků. Jižní polovina, včetně 

Štěpánova, je hodnotnější z agronomického hlediska a je součástí horské skupiny Králického 

Sněžníku (1424 m n. m.), severní a východní část, s méně příznivými podmínkami pro 

hospodaření, je součástí Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. Okolní území je 

charakterizováno silně členitým reliéfem s prudkými svahy a úzkými zaříznutými údolími o 

průměrné nadmořské výšce 750-800 m n.m. [13] 

Králický Sněžník patří do Jesenické podsoustavy (Jesenické oblasti). Od Rychlebských hor je 

na východě oddělen Kladským sedlem. Na západě a severu spadá do Kladské kotliny. Z jihu 

odděluje Králický Sněžník od Hanušovické vrchoviny údolí řeky Moravy. Na východě pohoří 

Králický Sněžník strmě spadá do Staroměstské kotliny, která ho odděluje od Hrubého 

Jeseníku. Vyskytují se zde četné periglaciální jevy, jako mrazové sruby nebo kamenná moře. 

V oblastech s výskytem krystalických vápenců jsou vyvinuty krasové jevy, příkladem jsou 

např. jeskyně Tvarožné díry, Patzeltova jeskyně a na polské straně Jaskinia Niedźwiedzia 

(Medvědí jeskyně); najdeme zde také ponory a vyvěračky. [11] 

3.6 Hydrologické podmínky řešeného území 

 
Území se nachází v povodí řeky Moravy. Celý katastr leží v CHOPAV Žamberk - Králíky 

(chráněné oblasti přirozené akumulace vod) a také v OP vodních zdrojů III. stupně - povodí 

vodárenského toku. Pomocí potůčků a toků, které jsou ve velké většině ve správě lesů České 

republiky, je odváděna přebytečná povrchová voda z tání sněhu. Nedávnými melioracemi a 

rekultivacemi byla bohužel v posledních letech narušena přirozená schopnost krajiny 

zadržovat vodu. Na svažitých terénech docházelo k značným erozím. Tomuto by mělo 

zabránit provedené rozsáhlé zatravňování. [13] 

 

3.7 Přírodní hodnoty řešeného území 

 

Západní část od řešeného území tvoří zvláště chráněné území přírody - NPR – Králický 

Sněžník (včetně ochranného pásma). NPR byla vyhlášena Vyhláškou č. 6/1991 Sb. O zřízení 
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státních přírodních rezervacích MŽP ČR dne 14.12.1990. Hranice NPR i ochranného pásma 

jsou vyznačeny v grafické části diplomové práce viz. č. v. 1. Širší vztahy. NPR představuje 

komplex biotopů, na které jsou vázána unikátní rostlinná a živočišná společenstva. Posláním 

rezervace je ochrana komplexu přirozených a přírodě blízkých ekosystémů vázaných na 

geologický podklad a reliéf horského masivu Králického Sněžníku. V NPR je třeba dodržovat 

podmínky ochrany stanovené zákonem. Upřesnění činností a podmínky ochrany v NPR i 

stanoveném ochranném pásmu jsou stanoveny v příloze č.3 Vyhlášky č. 6/1991 O zřízení 

státních přírodních rezervací. Z důležitých omezení v OP NPR je třeba z uvedené vyhlášky 

uvést zákaz měnit druh kultury, provádět stavební a zemní práce s výjimkou nutné údržby, 

těžit nerostné suroviny, budovat nová vodohospodářská díla, zřizovat skládky materiálů a 

odpadů. 

Na území NPR je: 

- zákaz budování sjezdovek 

- zákaz budování staveb 

- pro budování běžeckých tratí nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody 

- pro zřízení cyklistických tras (po zpevněných lesních cestách a svážnicích) nezbytný souhlas 

orgánu ochrany přírody 

Na území OP je: 

- pro budování staveb nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody 

- pro rozšiřování sjezdovek nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody 

 

3.8 Lokalita soustavy NATURA 2000 v řešeném území 

V řešeném území podléhají ochraně rovněž území vymezená popř. navrhovaná v rámci 

budování soustavy NATURA 2000. Nařízením vlády ze dne 8.12.2004 č. 685/2004 je 

vymezena ptačí oblast Králický Sněžník. 

 

Do celého řešené území zasahuje oblast navržené oblasti ochrany ptactva v rámci NATURY 

2000. Jedná se o lokalitu Králický Sněžník o rozloze 31 000 ha, která zasahuje i na území 

Pardubického kraje. Horský a podhorský charakter ptačí oblasti má velký význam pro ptactvo 

vázané na subalpínské bezlesé pásmo, horské smrčiny, jedlobukové porosty a zejména 

podhorské louky. Území je významným hnízdištěm řady ptáků: chřástala polního, čápa 
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černého, jeřábka lesního, výra velkého, kulíška nejmenšího a dalších. Souhlas orgánu ochrany 

přírody mimo současně zastavěné a zastavitelné území je třeba k těmto činnostem: 

- provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, 

která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena 

- měnit druh pozemků a jejich využití 

Na území dotčeném ptačí oblastí bude pro navrhované lokality rekreace, sportu, parkovišť 

apod., v Hynčicích, částečně Stříbrnicích a Starém Městě, nezbytný souhlas orgánu ochrany 

přírody. Využívání území pro sjezdové lyžování by nemělo být v rozporu s podmínkami 

využití území. [13] 

 

3.9 Demografické podmínky řešeného území 

 

Vývoj počtu obyvatel v posledních letech v okolních částech Starého Města: 

                                                       r. 1991                      r. 2001 

Stříbrnice                                          118                            131 

Hynčice pod Sušinou                          0                                0 

Štěpánov                                             0                                0 

Část Hynčice pod Sušinou nemá žádné trvale bydlící obyvatelstvo. V části Štěpánov je 

uvažováno pouze s individuální rekreací. [13] 

 

3.10 Občanská vybavenost řešeného území 

 

Ve Starém Městě je základní i vyšší občanská vybavenost, která slouží i pro okolní části. V 

okolních částech ( Hynčice pod Sušinou, Stříbrnice, Štěpánov ) není uvažováno s novou 

občanskou vybaveností ( s výjimkou občerstvení, příp. servisních služeb, stravování, menších 

hřišť). [13] 

 

3.11 Hromadná rekreace řešeného území 

 

Především v oblasti rekreace má řešené území významné rezervy. Tak bylo vyhodnoceno toto 

území i v Generelu dopravy a cestovního ruchu Jeseníky, který pořídil Krajský úřad 

Olomouckého kraje. V tomto dokumentu je konstatováno, že RKC Staré Město pod 

Sněžníkem má velké kapacitní možnosti a rozvojové záměry v oblasti lyžování. Současné 
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využití RKC a jeho návštěvnost jsou omezenější než ve většině RKC. Je to zapříčiněno jistou 

odlehlostí celého prostoru od hlavních komunikačních toků a nedostatečnou sportovně 

rekreační a občanskou vybaveností rekreačních sídel. Přitom právě rekreační funkce by mohla 

být jednou z dominantních funkcí tohoto území. [13] 

 počet obyvatel individuální rekreace hromadná rekreace  

  počet objektů počet ubytovacích míst 

  svav návrh stav návrh  

Hynčice 0 195 14 172 90  

Stříbrnice 131 105 22 119+69 400  

     plus 60 letní 

     plus 40 rezerva 
Tab.č. 1. - Stávající a navrhované kapacity pro rekreaci v řešeném území, 

 pramen: http://www.mu-staremesto.cz 

 

3.12 Horská rekreace širšího okolí 

 

V okolí do 50 km od řešeného území se nachází 16 lyžařských středisek nebo samostatných 

vleků. Podle velikosti a zároveň největší návštěvnosti jsou řazeny takto: 

Název lyžašského 
areálu 

vzdálenost 
od řešené 
lokality 

lukrativnost a počet 
návštěvníků 

Dolní Morava 21 km 

Ramzová 23 km 

Kouty nad Desnou 34 km 

Červenohorské 

sedlo 54 km 

vyhledávané lyžařské areály 

turisty z celé Moravy 

Kunčice 11 km 

Velké Vrbno 15 km 

Kunčice 17 km 

Ostružná 22 km 

Petříkov 24 km 

Loučná nad Desnou 33 km 

lyžařské areály známé v 

okrese 

Hanušovice 12 km 

Vysoká 19 km 

Vysoký Potok 27 km 

Přemyslov 28 km 

Horní Lipová 28 km 

Filipovice 45 km 

vleky a areály místního 

charakteru, známé pouze v 

daném městě či vesnici 

Tab.č. 2. – Lyžařské areály okolí, řazené dle vzdálenosti od řešené lokality a lukrativnosti pro turisty 

 

Grafické znázornění viz. č.v. 2. grafická část diplomové práce. 
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3.13 Přírodní krajinná zóna 

 

Slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Patří sem lesy, VKP, 

ZCHÚ, prvky ÚSES, interakční prvky, dále sem patří krajinné prvky jako remízky, 

doprovodná zeleň cest a toků, mokřady a louky či pastviny pro zachování krajinného rázu. 

 

3.14 Doporučené regulativy pro řešené území 

 

Doporučené regulativy pro okolí Starého Města (s možnou výjimkou v Hynčicích) pro 

obytnou a rekreační zástavbu 

- Architektura a urbanismus obytných i rekreačních objektů bude vycházet z místní typologie 

těchto staveb. Charakter zástavby v okolí Starého Města bude roztroušený, bez přímých 

stavebních čar. 

- Základním typem bude slezsko-český dům ze severního pohraničí – nízké široké stavení nad 

obdélným půdorysem (minim. zastavěná plocha 60m2), s jednoduchým širokým 

trojúhelníkovým (strmým a špičatým) štítem. Štíty zděné nebo jednoduchá deštěná lomenice 

se svislými deskami (ne srubové objekty). V průčelí pod štítem více oken, na straně dvorů 

možnost předsíněk. 

- Výška zástavby u RD a individuelní rekreace 1 + podkroví, penziony max. 2+ podkroví. 

- Střechy výhradně šikmé, se sklonem optimálně kolem 450. 

- % zastavění lokalit max. 15%, optimálně 10%. 

- U lokalit se soustředěnější výstavbou povolit výstavbu výhradně na základě vypracované 

urbanistické studie. [13] 

 

3.15 Dopravní infrastruktura v řešeném území 

 

3.14.1 Silniční 

Ve výkresové části viz.č.v.3 jsou zakreslena ochranná pásma silnic dle zákona o pozemních 

komunikacích č. 13/1997 Sb. upraveného zákonem 102/2000 Sb. §30. Hranice ochranných 

pásem jsou: 

- silnice II.tř. 15 m od osy vozovky 

- silnice III.tř. 15 m od osy vozovky 

[13] 
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3.14. 2 Doprava v klidu 

 

V řešeném území je třeba v souladu s ČSN 73 6110 zajistit parkování a odstavení vozidel. Při 

bilancování má být dodržen stupeň motorizace 1 : 3.5. 

 

Vzhledem k narůstajícímu zájmu o sport a turistiku je třeba řešit odstavení pro automobily 

návštěvníků ubytovaných a dojíždějících do Hynčic a okolí zejména za zimními sporty. 

Parkoviště je třeba řešit s vazbou na ubytování, centrum a sportovní zařízení /vleky, výchozí 

trasy lyžařských tras/. 

 

3.14.3 Železniční doprava 

 

V obcích Hynčice, Štěpánov a Stříbrnice není železnice zavedena, nejbližší vlaková zastávka 

je v obci Chrastice, vzdálena od centra Hynčic 4,5 km a od Štěpánova 3,8 km a od Stříbrnic 

4,6 km. Zastávka Chrastice leží na trati Hanušovice – Staré Město, kde také železnice končí. 

V zimních měsících je možno se dopravit ze Starého Města do lyžařského střediska pomocí 

skibusů, na jejich pravidelnost se však nelze spoléhat.  

 

3.14. 4 Hromadná autobusová doprava 

 

V obci Štěpánov a Hynčice autobusová doprava není zavedena, z důvodu nulového počtu 

obyvatel. V zimních měsících lze využít skibusů ze Starého Města, ale jen při předpokladu 

velkého zájmu turistů, či při domluvě s majitelem lyžařského areálu v Hynčicích. V obci 

Stříbrnice jsou dvě zastávky autobusu, které leží na trati Staré Město – Stříbrnice linka č. 

930213 12. Tato linka jezdí ze Starého Města a zpět pětkrát denně. 

 

3.16 Technická infrastruktura v řešeném území 

 

3.15.1 Kanalizace 

 

Hynčice pod Sušinou 

Obec má převážně charakter rekreačního osídlení. Recipientem v obci je Chrastický potok, č. 

hydrologického povodí 4-10-01-023. Likvidace odpadních vod je realizována akumulací v 

žumpách nebo septicích. V obci je upřednostněna likvidace splaškových vod v nepropustných 
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jímkách na vyvážení, v objektech rekreačního využití je navržena likvidace v domovních 

ČOV. [13] 

Stříbrnice 

Recipientem v obci je Stříbrnický potok, č. hydrologického povodí 4-10-01-013. Likvidace 

odpadních vod je realizován akumulací v žumpách nebo septicích. Pokud dojde k 

plánovanému rozvoji rekreačních ploch, bude v celém sídle vybudována oddílná splašková 

kanalizace z plastových trub, pro čištění splaškových odpadních je uvažováno s výstavbou 

nové aktivační ČOV pod obcí. [13] 

 

3.15.2 Vodovod 

 

Hynčice pod Sušinou, Štěpánov 

Zástavbu tvoří rekreační zařízení - chaty, hotely, penziony zásobené z vlastních studní. 

Vzhledem k charakteru zástavby se s výstavbou veřejného vodovodu nepočítá, zásobení 

vodou ze studní se počítá i pro navrženou zástavbu. 

 

Stříbrnice 

Vodovod ve Stříbrnicích byl vybudován v roce 1958, vodovod je dosud v soukromém 

vlastnictví. Surová voda pro vodovod je jímána nad obcí ve Stříbrnickém potoce bočním 

odběrem přes česle. Úpravna vody sestává z usazovací nádrže, filtrační nádrže a akumulační 

nádrže, voda je dále vedena do vodojemu - 50m3, z něhož je zásobeno celé spotřebiště. 

Distribuční síť v délce 3 700 m tvoří potrubí z ocelového a litinového potrubí. Pro návrh je 

nutné dořešit majetko- právní vztahy k vodovodu a zajistit postupnou rekonstrukci 

zastaralé sítě. [13] 

 

3.15.3 Energetika 

 

Teplo 

 

Obecně je možno ve smyslu zákona 86/2002 Sb " O ochraně ovzduší" a souvisejících 

vyhlášek zařadit zdroje jako malé do výkonu 50kW a střední do výkonu 200 KW. Spalováno 

je hnědé uhlí, koks a dřevo v kotlích pracujících na pyrolitickém principu spalování dřeva, 

nebo prostým spalováním. Objekty mají v převážné míře lokální vytápění. Z větších zdrojů 

jsou popsány tyto: Polesí Stříbrnice, LIGRA - mech. Středisko, ČMOS – Českomoravský 
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odbor. svaz pracovníků. Tento zdroj je jediným v území, který je zařazen jako střední. Zdroj 

je v sousedství ochranného pásma, zvlášť chráněného území "Kralický Sněžník".[13] 

 

Elektrifikace 

 

Zájmovým územím procházejí stávající venkovní vedení VN 35 kV : 

- provozní číslo 67 

- provozní číslo 68 

Vedení jsou provedena vodiči AlFe6 3x70 mm2. Některé části pak 3x50 mm2. Odbočky k 

trafostanicím jsou 3x35 mm2, novější pak 3x42/7 mm2. Vedení jsou provedena na 

betonových a dřevěných podpěrách, podpěrné body s velkým mechanickým namáháním jsou 

provedeny mřížovými podpěrami. Počet trafostanic: 

Stříbrnice - distribuční - T1232 - T1233 - velkoodběr - T 295 - T 296 

Hynčice p.Suš. - distribuční - T1217, T1242 

[13] 

 

Ochranná pásma vedení a trafostanic jsou stanovena zákonem č.458/2000 sbírky. Tento zákon 

také stanoví činnosti, které je zakázáno v ochranném pásmu provádět. Výjimky z ochranných 

pásem může udělit pouze provozovatel příslušné přenosové nebo rozvodné soustavy. 

Venkovní vedení napětí nad 1 kV do 35 kV včetně : 

- Pro vodiče bez izolace 7 (10) m 

- Pro vodiče se základní izolací 2 (--) m 

- Pro závěsná kabelová vedení 1 (--) m 

[13] 

 

Telekomunikační vedení 

 

V roce 1996 byla ve Starém Městě provedena výstavba nové digitální ústředny typu RSU o 

kapacitě cca 500 účastníků. Tato ústředna je napojena optickým kabelem na HOST Jeseník. 

Z RSU Staré Město jsou napojeni účastníci v Chrasticích, Hynčicích pod Sušinou, ve 

Štěpánově, Stříbrnicích, Kunčicích, Nové Senince a v Malém Vrbně. [10] 
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3.17 Územní systém ekologické stability 

 

Celkově lze považovat řešené území z hlediska ekologické stability jako středně stabilní. 

Nelesní porosty, které jsou v území zastoupeny asi 40%, přitom nevykazují výrazně vyšší 

stabilitu než zemědělská krajina. Je to dáno především neúměrně vysokým zastoupením 

druhotných smrčin v nižších polohách. V řešeném území se vyskytují plochy zařazené do 

regionálního ÚSES. Lokální biocentra jsou vymezena v minimální ploše 3ha, kombinovaná 

leso-luční biocentra jsou přiměřeně větší. Pro lesní biokoridory platí minimální šířka 15 m, 

pro mokřadní a luční lokální biokoridory je minimum 20 m, pro kombinované leso-luční 

biokoridory je předpokládána šířka 35 m. [13] 

 

3.18 Čistota ovzduší 

 

Dle údajů a měření znečištění ovzduší ve Starém Městě pod Sněžníkem se spad SO2 v 

průměru pohybuje kolem 20mg/m3, přičemž limitní hodnota je 150 mg/m3. Spad NOX je 10 

30 mg/m3, limitní hodnota je 100mg/m3. spad popílku je 50 mg/m3, limitní hodnota je 500 

mg/m3. Znečištění ovzduší oxidem síry vzniká převážně spalováním uhlí (spaluje se zde 

převážně hnědé uhlí), znečištění ovzduší oxidem dusíku vzniká provozem motorových 

vozidel. Naměřené hodnoty jsou ale podstatně nižší než imisní limit, stanovený za účelem 

ochrany ekosystémů. Další zlepšení může přinést koncepční řešení vytápění na základě 

moderních technologií. [13] 

 

3.19 SWOT analýza stávajícího stavu 

 

Klady:  

1. vhodný hornatý terén,  

2. neobyčejně krásná okolní příroda,  

3. lokalita vzdálená od civilizace,  

4. spousta přírodně turistických zajímavostí, 

5. dobré majetkoprávní vztahy,  

6. blízké hranice s Polskem, možno počítat s návštěvníky ze zahraničí,  

7. vhodné klimatické podmínky, sníh se zde drží až pět měsíců v roce,  

8. možno zařadit stávající vojenské objekty do projektu,  

9. navazujeme na první počiny investora, vytvoření rybníka jako estetického prvku,  
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10. výborné finanční podmínky (soukromý investor)  

11. zapálenost a odvaha investora do zpracování a realizace projektu 

 

Zápory:  

1. Špatná dopravní dostupnost (silniční),  

2. žádná dopravní dostupnost MHD ani železnicí,  

3. přísné limity využití území, z hlediska přírodních ukazatelů,  

4. vzdáleno od civilizace, obtížnější zásobování (hlavně v zimě),  

5. malé osídlení v dané lokalitě, potřeba nalákat zákazníky ze vzdálenějšího okolí,  

6. zatím neznáma lokalita pro turisty ze vzdálenějších měst,  

7. malé kapacity ubytování,  

8. malé kapacity možnosti parkování,  

9. neznalost a nezájem místních obyvatel s možností využívání turistického ruchu v dané 

lokalitě 

 

Příležitosti:  

1. tvorba živé výletnické obce s funkcemi turistico-rekreačními,  

2. vytvoření závazného podkladu pro tvorbu nové kulturní krajiny,  

3. finanční zisky pro investora a zároveň majitele lyžařského areálu,  

4. nové pracovní možnosti pro místní obyvatele (přímo u investora, či pronajímání vlastních 

nemovitostí v sezóně), 

5. dostat do podvědomí obyvatel, po celé ČR, výjimečnost a krásu zdejší krajiny na pohoří 

Králický Sněžník, 

6. renovace, rekonstrukce, obnova historických stávajících objektů (chalup) lidmi z měst, 

(týká se především Stříbrnic), 

7. celkové zvelebení a estetika daného okolí (týká se především objektů z předválečného 

období ve Stříbrnicích), 

8. více lidí z měst, kteří zde budou žít, protože chtějí, tím pádem, udržovanější okolí areálu 

9. pokus o změnu povahy zdejších obyvatel (potomci slovanských obyvatel z poválečného 

období, kteří dostali zdejší půdu a obydlí zdarma a nemají zájem pracovat)  

10. celkové zkrášlení okolních usedlostí, chaloupek a chat (z důvodu nalákaní lidí ze středních 

a vyšších vrstev). 
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Hrozby: 

1. špatné klimatické podmínky - zima bez sněhu, léto bez slunce,  

2. špatně navržená kapacita nových ubytovacích a parkovacích míst (možné finanční ztráty 

pro investora), 
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4. Návrh řešení 

 

4.1 Variantní řešení návrhu na zimní a letní provoz 

 

Zimní provoz 

 

Zimní provoz je pro investora prioritní, proto se bude řešit více dopodrobna. Návrh pro zimní 

provoz se zabývá vhodným umístěním nových sjezdových tratí, obsluhovány vlekem či 

lanovou dráhou, běžeckými tratěmi a pěšími cesty. Součástí je samozřejmě návrh 

doprovodných funkcí pro rekreaci, jako parkovací stání, která jsou řešena tak, aby 

nenarušovala okolní členitý terén.  

          Parkovišť je proto navrženo více o menší ploše a jsou účelně rozmístěny po celém 

lyžařském areálu s vhodnou docházkovou vzdáleností k vlekům a lanovkám. Dále je sem 

zařazen návrh penzionů a polyfunkčního objektu s restaurací, zdravotníkem a půjčovnou lyží. 

Polyfunkční objekt je řešen podrobněji formou studie, viz grafická část č.v. 10. a 11. Další, 

zde velmi rozšířená forma ubytování je pronájem chat a chalup, proto je s tímto způsobem 

ubytování v návrhu počítáno a penzionů je zde navrženo pouze pár a to orientačně, tam kde se 

bude propojovat nejvíce funkcí (autobusová zastávka pro skibus, parkoviště, nástup na vlek či 

lanovku, cyklostezka, turistická stezka…).            

          Při návrhu sjezdových tratí je především dodržováno, aby sjezdovka měla, co možná, 

největší sklon a nejdelší vzdálenost, aby vedla především nezalesněným terénem, z důvodu 

zbytečného a drahého kácení lesů, dále aby se nekřížily s běžeckými a pěšími trasami, ale aby 

na ně plynule navazovaly. Vhodné umístění sloupů vleku či lanovky je obzvlášť důležité 

z hlediska bezpečnosti. V nejnepříznivějších terénech a místech s výskytem objektu, 

respektive vojenského bunkru, jsou umístěna bezpečností opatření. K bezpečnostním 

opatřením řadíme především barevné vodící linie ze síťoviny, pro dobrou orientaci i 

v nepříznivém počasí, dále ochranu sloupů pomocí pneumatik, či molitanových plášťů. U 

lanových drah jsou umístěny objekty pro výstup i nástup cestujících nahoře i dole, kde bude 

vždy stát minimálně jeden zaměstnanec. U vleků stačí provozní objekt dole, ale musí z něj být 

vidět na výstupní místo nahoře, jinak musí být provozní objekt i nahoře, opět s minimálně 

jedním zaměstnancem.  

          Při návrhu běžeckých tras je kladen důraz na to, aby šly co možná nejdéle po vrstevnici, 

převážně nezalesněným terénem, z důvodu kvalitních výhledů a viditelnosti. Tam kde 
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převažoval zalesněný terén, se v návrhu provedly úpravy, pomocí průseků lesa, či prosvětlení. 

Důležitou součástí navržených běžeckých tras je liniová zeleň. Má funkci orientační a zároveň 

částečně chrání před větrem a závějemi, proto je podél běžeckých tras také navrženo 

stromořadí, pouze tam kde je nutné, protože naopak brání ve výhledech. 

          Do návrhu je zařazeno stávající vojenské opevnění z druhé světové války. Z vojenských 

bunkrů je skvělý výhled na okolní panorama, proto jsou z nich vytvořeny vyhlídky. Zároveň 

tyto vyhlídky leží na turistických trasách a tvoří tak záchytné body pro turisty. 

 

Letní provoz 

 

V letním provozu je potřeba zabývat se především turistickými trasami a v místech jejich 

propojení vytvořit místo pro různé posedy, také jejich kvalitním značením a vytváření vedení 

tras za účelem zajímavého cíle. V letním provozu samozřejmě také počítáme s nárůstem více 

turistů než dnes, tudíž s větší kapacitou ubytovacích a parkovacích míst, ale protože jich bude 

potřeba méně než v provozu zimním, předpokládáme, že místa pro zimní provoz budou stačit. 

Výpočet parkovacího stání viz. příloha č. 4.   

          Polyfunkční objekt bude v letních měsících také uplatněn. Restaurace bude fungovat 

stejně, předpokládá se pouze menší počet hostů, půjčovna lyží se změní v půjčovnu travních 

lyží, koloběžek a motokár, obrázek viz č. 2., 3., 4. V letních měsících bude tedy využívána 

jedna sjezdovka, Kaple.  

 

 

Obr. č. 2. - Travní lyže, http://www.kites4fly.com 
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Obr.č. 3. - Koloběžka, foto autorka diplomové práce 

 

 

Obr.č.4. -  Motokára, foto autorka diplomové práce 

 

          Základní podmínky pro návrh turistických tras jsou podobné jako u tras běžeckých v 

zimě, tedy co možná nejlepší výhledy a viditelnost, vést je nejméně zalesněným terénem a po 

vrstevnicích. Dobré značení a při změnách klimatických podmínek je kontrolovat. Kontrolu 

budou mít na starosti zaměstnanci lyžařského areálu. Budou odklízet popadané stromy, 

opravovat poničené posedy, lávky a značení, vše pro bezpečnost turistů. Turistické trasy jsou 

umístěny záměrně tak, aby protínaly místa s vojenskými bunkry a jejich vyhlídkami. Z těchto 

míst se dají pořídit krásné fotografie nejen areálu, ale dalekého okolí viz. č.v. 12 a 13 grafická 

část diplomové práce.. Bunkry se nachází v nadmořské výšce okolo devět set metrů nad 

mořem, těsně pod vrcholem nejvyššího místa řešené lokality ( Štvanice 920 m ). Prvním 
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počinem při návrhu turistických tras bylo nahlédnutí do historických map a hledání 

historických cest, které spojovaly dříve rozlehlé vesničky Hynčice, Stříbrnice a Štěpánov. 

První myšlenkou bylo tyto historické cesty propojit, tím se vytvořila síť turistických tras, 

která odpovídala daným podmínkám 

          Další myšlenkou pro letní provoz je vytvoření naučné stezky bylin a rostlin typických 

pro danou lokalitu.  

 

4.2 Cíl návrhu 

 

Cílem návrhu je navrátit život do této zpustošené krajiny, ale ne ve smyslu navrátit do 

původního stavu a zastavovat kopce novými objekty pro bydlení, ale vytvořit živou 

výletnickou obec, která bude mít funkce turisticko-rekreační a sportovní. Vytvořit závazný 

podklad pro tvorbu nové kulturní krajiny a navázat tak na první počiny investora. Vytvořit 

areál, který bude funkční v zimních i letních měsících. Přiblížit tuto zapomenutou oblast i 

lidem z dalekých měst.  

 

4.3 Hlavní myšlenky pro zpracování návrhu  

 

4.3.1 Historické cesty a turistické trasy  

 

Prvním počinem při návrhu turistických tras bylo nahlédnutí do historických map a hledání 

historických cest, které spojovaly dříve rozlehlé vesničky Hynčice, Stříbrnice a Štěpánov. 

První myšlenkou bylo tyto historické cesty propojit, tím se vytvořila síť turistických tras, 

která odpovídala daným podmínkám. Před druhou světovou válkou byli vesnice mnohem 

rozlehlejší, tudíž potřebovali i více nezalesněných ploch pro pastviny a pole, pro svoji obživu. 

Původně historické trasy vedly nezalesněným terénem, ale po druhé světové válce a vyhnání 

Němců ze sudet, byly vesničky vypalovány a po nástupu nových slovanských obyvatel dále 

vykrádány a ničeny. Z vesnic zbyly jen malé osady. Ti, kteří zde zůstali, se zemědělstvím 

živili jen zřídka, proto nebylo potřeba tolik luk a polí. Plochy se teda osázely stromy, což pro 

turistické trasy není nejvhodnější. Na některé části jsou tedy v návrhu vytvořeny průseky, ale 

jen v malé míře. Vykácení lesů ve vlastnictví Lesů České republiky je finančně náročné. Viz. 

grafická část č.v. 5. a 6. 
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4.3.2 Zařazení vojenského opevnění do návrhu 

 

Do návrhu je zařazeno stávající vojenské opevnění z druhé světové války. Vojenských bunkrů 

je zde velké množstvím, protože z válečného důvodu bylo nutno vidět z jednoho bunkru na 

druhý a tím, že se nacházíme v kopcovitém terénu, tak jich muselo být více u sebe. Z 

vojenských bunkrů jsou vynikající výhledy, původně z taktického válečného hlediska, a proto 

jsou z nich vytvořeny vyhlídky. Na vyhlídkách budou umístěny panoramatické fotky 

s popisky. Tím se dostanou okolní kopce více do podvědomí místních obyvatel i návštěvníků. 

Konstrukce vyhlídky je navržena ve dvou variantách. První varianta je z nerezových trubek a 

skleněných výplní, záklop z dřevěných desek, viz. grafická část č. v. 12. Tato varianta je 

subtilnější a méně výrazná, z dálky není skoro vidět, hodně nenápadná především v zimních 

měsících, méně náročná na údržbu a odolnější vůči povětrnostním vlivům, ale 

z materiálových důvodů nezapadá do okolního terénu a je finančně náročnější. Druhá varianta 

návrhu vyhlídky je tvořena z dřevěných kuláčů o velkém průměru viz. grafická část 

diplomové práce č.v. 13. Druhá varianta je hodně viditelná a nápadná, ale z přírodního 

materiálu, takže víc zapadá do okolní přírody. Je méně náročná na výstavbu, ale méně odolná 

vůči povětrnostním vlivům, také levnější a estetičtější. Záleží však na investorovi, pro kterou 

variantu se rozhodne. Statický výpočet nosných prvků konstrukcí je realizován v příloze č. 2. 

 

4.3.3 Návrh osazovacího plánu, jako protipól stávajícímu rybníku 

 

Další myšlenkou pro letní provoz je vytvoření naučné stezky bylin a rostlin typických pro 

danou lokalitu. Nacházíme se daleko od civilizace, v horské oblasti, kde se vyskytuje široká 

škála bylin a rostlin příznivých pro lidský organismus. Tímto návrhem se veřejnosti přiblíží 

místní bohatství a hodnoty. Osazovací plán je graficky znázorněn ve výkresové části viz. č. v. 

14. a průvodní zpráva a seznam rostlin osazovacího plánu v příloze č. 3. Jsou zde zařazeny jak 

stromy, keře a traviny, které mají příznivé účinky pro zdraví, tak ty, které jsou ve větším 

množství jedovaté. Tímto způsobem vznikne i varování pro návštěvníky. Naučná stezka je 

navržena na východní straně kopce Štvanice, necelých dvě stě metrů od vrcholu. Dnes je 

plocha hospodářsky využívaná pro pastevectví, tedy zatravněná louka, bez keřů a stromů. 

Podrobnější popis současného stavu a návrhu stezky viz. příloha č. 3. Naučná stezka bude 

protipólem již stávajícího, uměle vytvořeného, rybníku. Rybník byl postaven z čistě 

estetického důvodu na přání investora, v létě roku 2010. Naučná stezka a rybník jsou přibližně 

ve stejné nadmořské výšce a budou považovány za dva turisticky záchytné body.  
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4.3.4 Dopravní řešení a návrh parkovišť  

 

Jedním z největších problémů daného území je dopravní dostupnost do Hynčic pod Sušinou. 

Silnice jsou zde úzké a ve špatném stavu. Popis dopravní dostupnosti viz. odstavec 3.14 

Dopravní infrastruktura. Návrhem je zajistit co nejvíce parkovacích stání na více místech, aby 

se auta potkávali na úzkých komunikacích co nejméně. Proto je navrženo více parkovišť, 

především ve Stříbrnicích, kde je dopravní obslužnost v lepším stavu. Doprava bude tedy 

vedena hlavně přes Stříbrnice. 

Povrch všech parkovišť bude ze zatravňovacích plastových roštů o velikosti 330 x 330 x 50 

mm viz. obrázek č. 5. Ekologické panely jsou vyráběny z recyklovaného a plně 

recyklovatelného materiálu, jsou odolné proti povětrnostním vlivům, UV záření, mrazu, 

kyselinám, louhům, solím, ropným produktům a chemikáliím. Zatížitelnost do 350 t/m
2
 

(komunikace s pohybem nákladních vozů, staveniště, letiště a helioporty, zpevnění svahů 

apod.). Přednosti výrobku jsou jedinečný zámkový spojovací systém, protiskluzný a 

nerozbitný materiál, pro zpevnění ploch bez uzavření průsaku dešťové vody. Rošt bude 

částečně zatlačen do štěrkového lože a následně zasypán kačírkem viz. obrázek č .7. Tento 

povrch umožňuje vsakování dešťové vody přímo do zeminy pod povrchem, tudíž není kladen 

důraz na celoplošné odvodnění. Odvodnění bude i přes to částečně zajištěno, z důvodu 

častých srážek a velkého množství tání sněhu. Odvodnění bude řešeno sklonem 0,5 % směrem 

do zalesněného terénu, v místě nejnižší výškové úrovně budou vynechány obrubník pro 

správný odtok vody. Obrubníky budou platové, pevně přichycené k roštu viz. obrázek č .7. 

 

 

Obr.č.5. -  Zatravňovací plastový rošt,  http://www.kwesto.cz 
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Obr.č.6. -  Zatravňovací plastový rošt, http://www.kwesto.cz 

 

 

Obr.č.7. -  Povrchová úprava navržených parkovišť,  foto autorka diplomové práce 

 

4.4 Značení sjezdovek a řazení dle náročnosti 

 

4.4.1 Značení sjezdovek 

 

Celkem je v areálu čtrnáct sjezdovek, z toho stávajících sedm a navržených také sedm. 

Stávající sjezdovky jsou: Kaple, Kříž, Sušina, Králická, Spojovací, Návrší a Stříbrnická. 
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Navržené sjezdovky jsou Štěpánova, Lesní, U Loviště, Vlčí, Sviní, Hynčická a pro Snowpark. 

Názvy sjezdovek jsou odvozeny podle jejich polohy. Sjezdovka s názvem Štěpánova, 

Hynčická  a Stříbrnická je odvozena podle názvů obcí, mezi kterými se rozprostírá lyžařský 

areál a kde také leží jejich nástupní místa. Sjezdovka Sušina a Sviní jsou odvozené z názvů 

hor, na kterých leží. Sjezdovka Vlčí leží na Vlčí stráni a podobně. Názvy kopců a strání lze 

vyčíst i z mapy urbanistického návrhu viz. č.v. 5. a 6. grafické části diplomové práce. 

 

4.4.2 Náročnost sjezdovek 

 

Nejnáročnější sjezdovkou je sjezdovka Štěpánova, Stříbrnická a Králická, tyto sjezdovky 

budou značeny černou barvou. Středně náročné sjezdovky budou značeny barvou červenou a 

jsou to sjezdovky Sviní a Návrší. Mírných sjezdovek je zde největší počet, značeny modrou 

barvou, jsou to Kaple, Kříž, Lesní, U Loviště a sjezdovka pro Snowpark. Nejméně náročné 

sjezdovky jsou značeny jako dětské, zelenou barvou a jsou to sjezdovky Vlčí, Spojovací a 

Hynčická. Sjezdovky budou barevně značeny v jejich nejvyšší nadmořské výšce, při výstupu 

z vleku, či lanovky, tak aby bylo dobře viditelné pro všechny návštěvníky areálu, z důvodu 

bezpečnosti a dobré orientace. Největším uzlem, kde se bude potkávat nejvíce výstupních 

míst je vrchol území, Štvanice 920 m, proto je zde potřeba dbát na správné značení všech 

sjezdovek a běžeckých tras.  

          Zdroj vody, pro umělé zasněžování sjezdovek, bude Stříbrnický a Chrastický potok. 

Oba potoky leží v bezprostřední blízkosti sjezdových tratí. 

 
Obr.č.8. - Značení sjezdových tratí, foto autorka diplomové prác 
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4.4.3 3D model lyžařského areálu 

 

Je vytvořen 3D model lyžařského areálu, viz. č.v. 17. Tabule se 3D modelem o velikosti cca 2 

x 1,5 m bude umístěna v každém centrálním bodě turistické rekreace lyžařského areálu. 

Celkem je těchto turistických center sedm. Charakteristikou centrálních turistických míst je 

parkoviště, nástup na jednu ze sjezdovek, či lanovek, po které se dále dostanete na nejvyšší 

vrchol území, Štvanici 920 m. V centru turistické rekreace se také nachází vždy objekt pro 

občerstvení, či restaurace, místo s možností zakoupit si permanentky, toalety, popřípadě 

informační centrum, půjčovna lyží a zdravotník. Všechny tyto centrální body turistické 

rekreace jsou znázorněny na výkrese č. 5. a 6. Urbanistický návrh. 

 

4.5 Návrh Polyfunkčního objektu 

 

V Hynčicích pod Sušinou je vytvořen návrh pro polyfunkční dům, který bude mít funkci 

stejnou pro zimní i letní měsíce, informační centrum, restaurace, půjčovna lyží, travních lyží, 

motokár a koloběžek a prostory pro zdravotníka. Objekt je navržen mezi dvěma stávajícími 

parkovišti, blízko hotelu Pod Zvonem, viz. č.v. 5. a 6. grafická část diplomové práce. Toto 

místo je zvoleno proto, že se nacházíme v jednom z center turistické rekreace samotného 

areálu, právě mezi dvěma parkovišti a u dvou stanic pro nástup na vlek. V bezprostřední 

blízkosti se také nachází bufet, tvořený ze dvou Unimo buněk. Tento stávající bufet bude 

zanechán a počítá se s ním při návrhu. Do vybraného místa pro postavení polyfunkčního 

objektu je také relativně dobrá komunikace, takže se sem dostanou všichni návštěvníci i 

v zimních měsících. Komunikace do severnější části Hynčic je užší, a proto je opatřena 

semafory. Na tomto úseku se v zimních měsících jezdí jen v jednom směru. Investorem byl 

v loňském roce podán návrh o rozšíření této komunikace, ale z důvodu majetkoprávních 

vztahů silnici není možno rozšířit. Je ve vlastnictví Starého Města pod Sněžníkem, proto je 

těžké získat finance i na opravu, ale stále se o to usiluje. Další možností je také oprava 

komunikace na vlastní náklady investora, se kterou se také počítá. Objekt je navržen jako 

nízkoenergetická dřevostavba, která využívá přírodních zdrojů energie k vlastní spotřebě. Má 

tvar terénní vlny a kopíruje dané vrstevnice. Stavba je zahrnuta zemním valem, který plní 

funkci izolační, v letních měsících ochlazuje interiér a v zimních naopak zahřívá. Dále je zde 

využito prosklení celé jižní části. Díky proskleným tabulím se bude interiér prohřívat mnohem 

intenzivněji, především v zimních měsících, v letních měsících, kdy je slunce vysoko na 
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obloze, se paprsky dovnitř tak nedostanou a proto bude zaručeno příjemné klima. V zemních 

valech budou umístěny retenční nádrže pro dešťovou vodu ze střechy a valů. Z retenčních 

nádrží bude vytvořen rozvod do toalet umístěných uvnitř objektu. 

          Dispoziční řešení a konstrukce objektu je částečně převzata z mojí bakalářské práce 

z roku 2011, řešené na katedře architektury. 
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5. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutím o umístění stavby 

 

5.1 Úvodní údaje 

 

Název stavby: polyfunkční dům v Hynčicích pod Sušinou 

Umístění stavby: parcela č. 899/1  (plocha pro individuální rekreaci), v Hynčicích pod 

Sušinou, okres Šumperk 

Investor: soukromý investor, pan Ing. Dušan Juříček, zároveň majitel stávajícího 

lyžařského areálu v Hynčicích pod Sušinou 

Zpracovatel: Bc. Adéla Klimešová 

Charakteristika stavby: Rekreační objekt, jednopodlažní s plochou zelenou střechnou. 

V objektu se nachází restaurace, informační centrum, půjčovna sportovních potřeb a 

zdravotník. Objekt je řešen jako dřevostavba, z části zahrnuta zemním valem. 

 

5.2 Průvodní zpráva 

 

5.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

a) poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce 

Pozemek se nachází v obci Hynčice pod Sušinou, na parcele č. 899/1 v katastrálním území 

Staré Město pod Sněžníkem. Území leží v zastavěné zóně pro individuální rekreaci, slouží pro 

chaty, chalupy, výjimečně přípustné bydlení. Pozemek je ve vlastnictví investora. 

 

b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Pozemek je v územním plánu značen jako plocha pro individuální rekreaci. Individuální 

rekreace slouží pro chaty, chalupy, výjimečně přípustné bydlení.V řešené oblasti jsou 

stanoveny regulativa pro výstavbu nových objektů viz. kapitola 3.13 Doporučené regulativy 

pro řešené území. Na území Hynčic je však možná výjimka, především pro stavby určené 

k rekreaci a sportu. 

 

c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Stavební pozemek je součástí lokalit vymezené platným územním plánem jako plocha pro 

individuální rekreaci. Je nutné podat návrh na změnu územního plánu ke změně využití území 
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z individuální rekreace na hromadnou rekreaci. Hromadná rekreace slouží pro rekreační 

bydlení, rekreační činnost, sportovní a technické vybavení. 

 

d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny: 

- Městský úřad Staré Město pod Sněžníkem, odbor životního prostředí 

- Městský úřad Staré Město pod Sněžníkem, odbor dopravy 

- Inspekční orgán ČEZ s.r.o 

 

e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní komunikace: Pozemek bude napojen na sousední komunikaci, silnici III. třídy. 

Elektrická energie: Pozemek bude napojen na veřejný rozvod elektrické energie a pilířek 

měření bude umístěn na hranici parcely sousedící s komunikací. 

Kanalizace: Obec nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci. V objektu bude navržena vlastní 

domovní čistička odpadních vod. Dešťové vody ze střechy budou svedeny do retenčních 

nádrží na pozemku a voda bude využívána v objektu pro splachování WC. Voda, která se 

z retenční nádrže nespotřebuje, bude přepadem svedena do vsakovacího bloku umístěného 

vedle retenční nádrže v zemním valu zahrnující navržený polyfunkční objekt.  

Vodovod: Obec nemá vybudovanou veřejnou vodovodní síť. Objekt bude mít vlastní 

hloubkový vrt. 

Zemní plyn: Objekt nebude využívat zemní plyn pro vlastní provoz. 

 

f) geologická, geomorfologická a hydrologická charakteristika 

geomorfologie 

Daná lokalita je součástí horské skupiny Králického Sněžníku (1424 m ), z agronomického 

hlediska velice honosná. Okolní území je charakterizováno silně členitým reliéfem 

s prudkými svahy a úzkými zaříznutými údolími o průměrné nadmořské výšce 750 – 800 

m.n.m. 

geologie 

Území je zajímavé i po stránce geologické. Je tvořeno přeměněnými horninami (rulami 

a svory), v menší míře se zde vyskytují krystalické vápence a dolomity, amfibolity, 

amfibolické břidlice, kvarcity a kvarcitické břidlice. 
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hydrogeologie 

Okolní území se nachází v povodí řeky Moravy. Celý katastr leží v CHOPAV Žamberk - 

Králíky (chráněné oblasti přirozené akumulace vod) a také v OP vodních zdrojů III. stupně - 

povodí vodárenského toku. 

 

g) poloha vůči záplavovému území 

Řešené území se nachází za vymezenou hranicí záplavového území. 

 

h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

pozemky dotčení stavbou: 

parcela č. 899/1, plocha pro individuální rekreaci, 8 280 m2, ve vlastnictví investora 

sousedící pozemky: 

parcela č. 899/3:  Ing. Dušan Juříček, orná půda v osobním vlastnictví (investor) 

parcela č. 899/2:  Ing. Dušan Juříček, plocha pro individuální rekreaci (investor) 

parcela č. 957/1:  Pavel Dostál, plocha pro individuální rekreaci, osobní vlast. 

parcela č.1123/44: Město, Staré Město pod Sněžníkem, místní komunikace 

parcela č. 1153/1: Ing. Dušan Juříček, orná půda v osobním vlastnictví (investor) 

parcela č. 68 : Jindřich Novotný, plocha pro individuální rekreaci, osobní vlast. 

 

i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, případně přístupové trasy 

Pozemek je přístupný z místní komunikace III. třídy obousměrného provozu, šířky 6,5 m. 

 

j) zajištění vody a energie po dobu výstavby 

Staveništní přípojka elektrické energie bude napojena na novou kabelovou skříň umístěnou v 

místě přechodu el. kabelu do země. Pro zajištění vody po dobu výstavby bude využit 

podzemní hloubkový vrt, který bude dále sloužit jako zdroj vody pro navržený objekt. 

 

5.2.2 Základní charakteristiky stavby a jejího užívání 

 

a) účel užívání stavby 

Navržená stavba bude využívána pro provoz restauračního zařízení, informačního centra, dále 

jako půjčovna sportovního vybavení pro daný areál a při úrazu také jako místo pro 

zdravotníka. V informačním centru bude poskytovat informace o sportovních a turistických 

možnostech areálu a okolních zajímavostí a jako pokladna pro zakoupení skipasů.  
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b) trvalá nebo dočasná stavba 

Navržený objekt je stavbou trvalou. 

 

c) novostavba  nebo změna dokončené stavby 

Navržený objekt bude novostavba. 

 

e) etapizace výstavby 

A. Příprava staveniště 

B. Přípojka elektřiny pro staveniště (po té pro objekt) 

C. Hloubkový vrt pro zdroj pitné vody 

D. Výkopové práce 

E. Hrubá stavba 

F. Domovní čistírna odpadních vod 

G. Dokončovací práce na budově 

H. Zpevněné plochy, konečné úpravy terénu 

 

5.2.3 Orientační údaje stavby 

 

a) základní údaje o kapacitě stavby 

Zastavěná plocha……………………………………………………….890  m2 

Obestavěný prostor…………………………………………………… 3 890 m3 

Podlahová plocha místností 1.NP…….………………………………..563 m2 

Plocha řešeného pozemku…………………………………………….. 8 280 m2 

Zastavěné plochy celkem………………………………………………1 253 m2 

          Objekt……………………………………………………………890 m2 

          Doplňkové stavby……………………………………………… 363 m2 

Procento zastavěnosti celkem………………………………………….7,8 % 

Plochy místností 

1.NP celkem…………………………………………………………. 512 m2 
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5.3 Souhrnná technická zpráva 

 

5.3.1 Popis stavby 

 

a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Stavební pozemek je situován v části obce, kde se nachází centrum turistické rekreace, 

v blízkosti velkého parkoviště a nástupu na dva lyžařské vleky, které umožní návštěvníkům se 

dostat až na nejvyšší bod areálu Štvanice (920 m) a dále pak do dalších bodů turistické 

rekreace viz. výkres č. 5 Urbanistický návrh pro zimní období. Z důvodu dopravní obslužnosti 

je toto místo ideální. Je to nejvýše položené místo, kam se bez problému dostane skibus. 

Parcela je v bezprostřední blízkosti s místní komunikací a v územním plánu je značena jako 

místo pro individuální rekreaci, stejně tak jako okolní parcely. 

 

b) zhodnocení staveniště  

Staveniště je situováno v katastrálním území Staré Město pod Sněžníkem, na parcelách č. 

899/1 a 899/2. Pozemek stavby je rovinný, v současné době nezastavěný. Na pozemku se 

nevyskytuje žádná hodnotná zeleň. Pří realizace stavby je nutné zajistit, aby okolí nebylo 

nadměrně zatěžováno hlukem a prašností. 

 

c) zásahy urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Pozemek, na němž bude stavba provedena, se nachází v části obce s rozvolněnou zástavbou 

pro individuální rekreaci. V řešené oblasti jsou stanoveny regulativa pro výstavbu nových 

objektů viz. kapitola 3.13 Doporučené regulativy pro řešené území. Na území Hynčic je však 

možná výjimka, především pro stavby určené k hromadné rekreaci. 

Objekt je navržen jako nízkoenergetická dřevostavba, která využívá přírodních zdrojů energie 

pro vlastní spotřebu. Dřevostavba má tvar výseče mezikruží a kopíruje dané vrstevnice, delší 

část mezikruží je nasměrována na jih, tím bude stavba využívat solární energie, tzn. že 

v zimních měsících budou sluneční paprsky pronikat do interiéru a pomáhat ho zahřívat, 

naopak v letních měsících, když je slunce vysoko na obloze, paprsky do interiéru neproniknou 

v takovém množství, díky předsunuté atice, tím se nebude interiér přehřívat. Pro maximální 

ochranu před přehříváním jsou navrženy venkovní žaluzie v každém velkoplošném okně. 

Objektu má zelenou střechu a je zahrnut zemním valem. Zemní val má funkcí izolační. 

V zimě zemina budovu zahřívá a v létě naopak chladí. Objekt je pouze jednopodlažní, tím 



 - 42 -

nebude narušovat okolní terén a díky jeho tvaru a zapuštění do terénu je velice nenápadný. I 

když nesplňuje regulační podmínky dané lokality, z tohoto důvodu bude určena výjimka. 

Objekt má velkou půdorysnou plochu, proto velké množství dešťové vody, která ze střechy 

bude stékat, poputuje do navržených retenčních nádrží pod zemními valy. Tato voda bude 

využívána pro splachování toalet v objektu. Voda , která se nespotřebuje poputuje do 

vsakovacích bloků, umístěných vedle retenčních nádrží a voda se bude vsakovat do okolního 

terénu. Objekt je navržen jako dřevostavba zasazená do betonové opěrné konstrukce, která 

drží zemní valy ze severní strany. Dřevěné trámy budou položeny do ocelových kotev, 

přichycených do opěrných stěn.  

 

d) zásady technického řešení (zejména dispozičního, provozního, technického a stavebního) 

 

Dispoziční řešení 

 

Navržený objekt je jednopodlažní, ve tvaru výseče mezikruží. Hlavní funkce objektu jsou 

situovány v jižní části. Celá jižní stěna je tvořena z velkoplošných oken, tudíž je v těchto 

místnostech dostatek světla. Okna budou opatřena venkovními žaluziemi z důvodu možného 

přehřívání interiéru v letních měsících. Dále je navržena terasa s předsunutou atikou, která 

zajišťuje pronikání slunečních paprsků do interiéru v zimních měsících, kdy je slunce nízko 

na obloze. V letních měsících naopak zabraňuje průniku paprsků.  

          Do hlavních funkcí objektu řadíme restauraci, informační centrum, půjčovnu lyží a 

dalších sportovních potřeb pro letní období jako koloběžky, motokáry, travní lyže a místnost 

pro zdravotníka. Vedlejší funkce značíme jako komunikace, hygienické prostory a technické 

vybavení objektu. Technická místnost, která bude sloužit především pro regulaci a rozvody 

vody z retenčních nádrží do toalet. V objektu jsou navrženy toalety, které budou sloužit pro 

zákazníky restaurace i pro návštěvníky areálu. V objektu je navržena jedna toaleta pro 

handicapované.  

 

Provozní řešení 

 

Objekt bude provozován jak v letních tak zimních měsících. V letních měsících se však 

očekává méně zákazníků restaurace i návštěvníků areálu, proto bude potřeba menší počet 

zaměstnanců. 
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          Je dbáno na správné rozdělení provozů, které se zde křižují, proto je řešeno samostatné 

zásobování a vstup pro zaměstnance restaurace a hlavní vstup pro návštěvníky informačního 

centra, půjčovny a zákazníky restaurace. Navržené toalety budou využívat jak zákazníci 

restaurace, tak návštěvníci lyžařského areálu. 

 

Technický provoz objektu 

 

Objekt je navržen jako nízkoenergetická dřevostavba, který využívá přírodních zdrojů energie 

pro vlastní spotřebu. Využita je solární energie (Prosklená jižní strana objektu napomáhá 

v zimních měsících zahřívat interiér. V letních měsících, když je slunce vysoko na obloze se 

paprsky do interiéru nedostanou díky předsunuté atice a venkovním žaluziím.), izolace 

zemními valy, které v létě konstrukci zahřívají a v zimě částečně chladí a využívání dešťové 

vody pro splachování toalet. Retenční nádrže pro dešťovou vodu jsou navrženy dvě viz. 

příloha č. 8., jsou umístěné pod zemními valy a zachycují srážkovou vodu jak ze střechy, tak 

ze zemních valů. Voda bude z retenčních nádrží vedena do technické místnosti v objektu a 

dále rozvedena k toaletám. Voda, která se z retenční nádrže nestihne vyčerpat, bude přepadem 

zajištěna do vsakovacích bloků, navržených vždy vedle nádrže. Voda se bude vsakovat do 

okolního terénu. 

          U objektu je dále navržena soustava hloubkových zemních vrtů s čerpadly pro zdroj 

pitné vody. Voda bude z vrtů čerpána do objektu, respektive do malého vodojemu v technické 

místnosti. Zásobník pitné vody bude sloužit jako zásobárna vody pro nárazovou spotřebu. 

V objektu je navržena vlastní domovní čistírna odpadních vod, protože v obci není zavedena 

kanalizace. Odpadní vody z restaurační kuchyně povedou nejprve do lapače tuků, umístěném 

pod úrovní terénu na jižní části pozemku, a dále z lapače do domovní čistírny odpadních vod, 

také pod terénem. Vyčištěné vody poputují do navrženého vsakovacího zařízení 

v bezprostřední blízkosti čistírny. Voda se bude vsakovat do okolního terénu. Odpadní vody 

z toalet a umýváren povedou rovnou do čistírny a dále do vsakovacího zařízení viz. výkres 

číslo 10. Koordinační situace objektu. 

          Druhou možností likvidace splaškových vod je návrh jímky na jižní části pozemku, 

která by se vyvážela dvakrát ročně. Záleží na investorovi projektu, pro kterou variantu se 

rozhodne. Návrh čistírny odpadních vod, lapače tuků a nečistot, množství a průměr 

hloubkových vrtů a vsakovací zařízení, popřípadě jímky, by se řešilo ve vyšším stupni 

projektové dokumentace. 

          Objekt bude vytápěn jedním způsobem a to elektrokotlem. 
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Stavební řešení 

 

Základy 

Objekt bude založen na monolitických pasech a patkách z prostého betonu, které jsou ve 

spodní části betonovány do výkopů, v horní části do bednění. V základech budou vynechány 

prostupy dle požadavků jednotlivých specializací. Před ukládáním betonu do základových 

pasů a patek je nutno základovou spáru ochránit před rozmočením. Podkladní beton se 

provede z betonu C20/25 a vyztuží se armovacími sítěmi. Podkladní beton bude uložen na 

štěrkové lože z hutněného kameniva. 

 

Svislá obvodová konstrukce 

Jedná se o sendvičovou konstrukci na bázi dřeva. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné sloupky 

z rostlého dřeva o rozměrech 360x360 a výšce 3,6. Rozměry sloupků jsou navrženy dle 

statického výpočtu viz. příloha č. 2. Výplně sloupů tvoří lehký deskový systém LDS (viz. 

příloha č. 9 Skladby konstrukcí a výpočet součinitele prostupu tepla), který vyhovuje tepelně-

technickým požadavkům pro obvodové pláště dřevostaveb. Celková tloušťka obvodového 

pláště je 400 mm. 

 

Příčky 

V celém objektu je navržen jeden systém příček a to ze dřevěných palubek a tepelné izolace.  

Skladba příčky viz. příloha č. 9 Skladby konstrukcí a výpočet součinitele prostupu tepla.  

 

Obr.č. 9. -  Dřevěné smrkové palubky, spojení na pero a drážku, bez povrchové úpravy, http://www.eurostav.cz 
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Konstrukce ploché střechy a střešního pláště 

Skladbu nosné konstrukce tvoří:  

1. požárně ochranná deska tl. 18 mm ( např. typ A, REI 90, PROMAXON od firmy 

PROMAX),  

2. nosný trám z lepeného dřeva 400/360 mm + stropnice z masivního smrkového dřeva 

250/40 mm 

3. dřevotřísková deska tl. 16 mm,  

4. požárně ochranná deska tl. 10 mm ( např. typ A PROMAXON od firmy PROMAX ), 

5. záklop z dřevotřískových desek tl. 16 mm + skladba střešního pláště, který je řešen jako 

suchomilná lehká zelená střecha. Skladba střešního pláště: 

 

1 Suchomilné rostliny ( rozchodníky, netřesky, koření, byliny ) 

2 Střešní substrát   (min. 4cm, max. 23 cm ) 

3 Nopová fólie = filtrační, drenážní, akumulační a ochranná vrstva 

4 2. vrstva hydroizolace - odolná proti prorůstání kořenů ( např. ISOFLAMM ) 

5 1. vrstva hydroizolace ( např. ISOFLAMM ) 

6 Tepelná izolace z minerální vlny (např. ROCK WOOL tl. 200 mm) 

7 Parozábrana (např. Gluttafol WB) 

 

Celková tloušťka skladby zelené střechy : 250 mm – 480 mm, dle tloušťky substrátu 

 

Tepelně-technické údaje střešního pláště: 

součinitel tepelné vodivosti 0,21 W.m
-1

.K
-1

, statické přemostění trhlin při teplotě –10°C  -

příčné 3 mm  -  podélné 4mm, třída hořlavosti B. [ 7 ] 

 

Skladba nosné dřevěné konstrukce střechy odpovídá protokolu o klasifikaci č. PK2-03-04-

905-c-0 a odpovídá veškerým požadavkům pro střešní konstrukce. 

Skladba střešního pláště je atestovaná a splňuje všechny požadované vlastnosti. 

 

 

 

 

Izolace 
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Izolace proti zemní vlhkosti: Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna 

použitím asfaltových modifikovaných pásů SBS nebo použitím PVC fólie. Fólie bude sevřena 

mezi podkladní a krycí vrstvu geotextilie o plošné hmotnosti min. 200 g/m2. 

 

Střešní hydroizolace: Je tvořena první vrstvou hydroizolace, která je odolná proti prorůstání 

kořenů (např. ISOFLAMM A5) a druhou vrstvou hydroizolace (např. ISOFLAMM ). Dále je 

ve střešní konstrukci použita parozábrana (např. Gluttafol WB). 

 

Tepelné izolace 

 

- TI podlah: 

Tepelná izolace podlahy 1.NP založené na rostlém terénu je provedena z polystyrenu 

EPS T 5000 v tloušťce 80 mm ( 2x40 s překládanými spárami ).  

- TI obvodového pláště: 

Tvoří pružná, nekašírovaná plsť ze skelné vlny ( např. URSA SF) tl. 40 cm, která je vložena 

mezi nosné sloupky a lehký deskový systém obvodového pláště.  

- TI střech: 

Tepelná izolace střechy je navržena z minerální vlny tl. 200 mm (např. ROCK WOOL). 

- TI příček: 

V celém objektu je navržen jeden systém příček s tepelnou izolací z pružné, nekašírované 

plsti (např. URSA SF 10 dle) tl. 100 mm. 

 

Akustické izolace 

 

- AI stěn: 

V celém objektu je navržen jeden systém příček. Skladba příček obsahuje  desky (např. 

FERMACELL) tl.12.5 mm, tepelní izolace (např. URSA SF 10 dle) tl. 100 mm, dřevěná 

konstrukce rámu (dřevěné pofily 100 x 50 mm ve vzdálenosti 400 mm) a dřevěných palubek 

tl. 15 mm. Tento systém bezpečně splňuje požadované akustické podmínky dle certifikace. 

- AI podlah: 

Ve skladbě podlah pro 2. NP je navržena kročejová izolace o tl. 20 mm (např. Steprock 

ND,EPS T 5000). 

 

Klempířské práce 
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Veškeré klempířské prvky jsou navrženy z hliníku a opatřeny povrchovým pigmentovým 

nátěrem hnědé barvy, odstín RAL 21. 

 

Zámečnické práce 

Veškeré zámečnické výrobky jsou navrženy z pozinkované oceli a všechny budou dodávány 

od jedné firmy (např. MONTKOV). Zámečnické práce se vztahují k výrobě ocelových 

zárubní z pozinkované oceli, opatřené pigmentovým nátěrem pro interiéry, barvy hnědé, 

odstín RAL 21. Dále ocelového pozinkovaného roštu před vstupem. 

 

Tesařské práce 

Veškeré tesařské práce budou dodávkou jedné firmy, tato firma bude dodávat nejen tesařské 

práce,ale také všechny truhlářské práce. Tesařské práce zahrnují veškerou hrubou stavbu 

samotné dřevostavby. Je to spojování a umisťování nosných i nenosných svislých i 

vodorovných prvků: svislé nosné sloupy 360x360 mm ve vzdálenostech dle statického 

výpočtu, svislé nosné sloupky nesoucí obvodový plášť o rozměrech 120x150 mm ve 

vzdálenosti 500 mm, svislé nosné sloupky nesoucí palubové desky příček o rozměrech 

100x50 mm a dále umístění lehkého deskového systému na nosné prvky. Všechny svislé 

prvky budou z rostlého dřeva pevnosti S10. Vodorovné prvky stropu a nosné vrstvy střechy, 

což zahrnuje umístění trámů na svislé prvky o rozměrech 360x 400 mm z lepeného dřeva, 

stropnice s masivního smrkového dřeva o rozteči  400 mm, záklop z dřevovláknité desky a  

podhled z protipožárních desek. Vodorovné trámy a obvodový plášť bude kotven do 

železobetonové opěrné stěny pomocí ocelových kotev (např. firmy Bova). 

 

Truhlářské práce 

Truhlářské práce bude zařizovat stejná firma ( např. KLIMTES ) jako pro tesařské práce, 

z důvodu rychlejší návaznosti stavebních prací, jednoduššího inženýringu a z ekonomických 

důvodů. Truhlářské práce zahrnují osazení obložkových zárubní pro dveře a okna, výrobu 

dřevěných roštů z latí ze smrkového dřeva pod dřevěné podlahy a samotné dřevěné podlahy 

z palubek ze smrkového dřeva. Důležitou součástí je povrchová úprava těchto prvků. Veškeré 

prvky z masivního dřeva, které jsou součástí truhlářských prací budou napuštěny lazurou a 

natřeny polyuretanovým pigmentovým bezbarvým lakem.  
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Podlahy 

Podkladní konstrukce podlahy je z betonové mazaniny hydroizolace a tepelné izolace o tl. 70 

mm viz. příloha č 7. skladby konstrukcí a výpočet prostupu tepla. Nášlapná vrstva je volena 

podle účelu místnosti. V objektu jsou použity tři typy nášlapné vrstvy podlahové krytiny.  

 

1. Dřevěná podlaha z palubek ze smrkového dřeva na pero a drážku tl. 18 mm viz. níže 

obr.č.10., opatřena bezbarvým ochranným voskem. Palubky leží a jsou přichyceny k roštu 

z latí ze smrkového masivního dřeva. Podlahová krytina na terase je také z dřevěných 

palubek, ale přizpůsobených venkovnímu provozu, je vyrobena z exotického a velmi 

odolného dřeva Bangkirai ( např. dřevěná podlaha firmy Solidbuy ) viz. obrázek č.11. a č. 12. 

Místnosti, kde bude použita tato podlaha jsou 001 Zádveří, 002 Vstupní hala, 003 Informační 

centrum, 004 Restaurace, 018 Chodba, 019 Půjčovna lyží + sklad, 020 Místnost pro 

zdravotníka. 

 

 

Obr. č. 10. - Dřevěné smrkové palubky, spojení na pero a drážku, bez povrchové úpravy, 

http://www.precis-mp.cz 

 

 

Obr. č. 11. - Dřevěná venkovní podlaha z exotického dřeva Bangkirai, http://www.precis-mp.cz 
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Obr. č .12.. - Dřevěná venkovní podlaha z exotického dřeva Bangkirai. http://www.precis-mp.cz 

 

2. Samonivelační stěrka speciálně do technických provozů ( např. SCHONOX AM ), barvy 

šedé, tl. cca 2 – 5 mm, záleží na nerovnosti povrchu betonové mazaniny. Technické provozy, 

kde bude použita tato stěrka jsou: místnosti c číslem 006 Sklad kuchyně, 007 Chodba, 009 

Spojovací chodba, 011 Chodba, 012 Sklad kuchyně, 013 Sklad kuchyně, 014 Technická 

místnost 

 

3. Keramická dlažba o tl. 9 mm, světle hnědé barvy, hladká bez vzorů ( např. Dlažba Linus 

brown 33,3x33,3 cm) viz Obr.č. 13., uložena na lepícím flexibilním tmelu tl. 6 mm a 

samonivelační stěrce pod dlažby o tl. 2 mm. Tato keramická dlažba je určena do technických 

provozů a skladů. V koupelnách, umývárnách, na WC a méně náročných provozech bude 

umístěna keramická dlažba určená právě pro daný provoz ( např. keramická dlažba 

RUSTIKAL 333 ) viz. Obr. č. 14. 

 

Obr.č. 131.- Keramická dlažba do technických provozů  Linus brown 33,3x33,3 cm, tl. 9mm, 

www.spiekikwarcowe.pl 
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Obr. č 14. - Keramická dlažba RUSTIKAL 333 25x25 cm  do koupelen, umýváren a wc, tl. 6 mm, 

www.spiekikwarcowe.pl 

 

Výplně otvorů  

 

Okna  

 

V objektu jsou navrženy tři typy oken, všechna jsou obdélníková jednokřídlová ze smrkového 

dřeva, výklopná dovnitř. Jednoduchá okna s izolačním dvojsklem 4 – 16 – 4 mm splňují 

tepelně-technické požadavky na U = 1,1 W/m2K. Zasklívací lišty jsou ze smrkového dřeva. 

Zárubně jsou rovné obkladové ze smrkového lepeného masivu. Vnější parapety jsou součástí 

dodávky oken, jsou hliníkové, opatřeny pigmentovým nátěrem barvy hnědé odstín RAL 21.  

Vnitřní parapety jsou z voděodolné DTD desky v barvě přírodního dřeva. 

 

Dveře 

 

Všechny dveře v návrhu jsou dřevěné, hladké, opatřeny kašírovací fólií, v barvě přírodního 

dřeva. Dveře na terasu jsou z  90% prosklené a dveře do restaurace ze 40 %, ostatní jsou plné. 

veškeré dveře jsou osazeny v dřevěné obložkové zárubni z lepeného smrkového masivu. 

 

Povrchové úpravy 

 

Povrchové úpravy v interiéru 

 

Veškeré svislé konstrukce tvoří lehký deskový systém. Příčky v interiéru jsou tvořeny z nosné 

části, tepelné izolace a pohledovou část tvoří palubkové desky, které budou opatřeny pouze 

bezbarvým ochranným voskem. V koupelnách, umývárnách, šatnách a na WC jsou opatřeny 

tyto příčky keramickým obkladem. V kuchyni bude použitý jiný obklad, pro náročnější 
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provoz ( např. SALLY Brown ) . Podhled ve všech místnostech bude tvořen pomocí požárně 

ochranných desek ( např. PROMAXON ) viz. Skladby podlah a konstrukcí č.v. 19. 

Materiálové řešení podlah a jejich povrchová úprava viz. odrážka 6.1.3 Technické řešení 

s popisem pozemních staveb a inženýrských objektů a řešení vnějších ploch – Podlahy. 

Technické provozy jako sklady kuchyně a technická místnost se nachází v části objektu, která 

je zahrnuta zemním valem a vytvořena z železobetonové konstrukce. V interiéru budou tyto 

konstrukce omítnuty vápeno-cementovou maltou tl. 1,5 cm a opatřeny malbou barvy bílé v tl. 

2 mm a to jak na svislých tak na vodorovných konstrukcích. 

 

Povrchové úpravy v exteriéru 

 

Obvodový plášť je tvořen ze sendvičové konstrukce, která je z exteriéru chráněna obkladem 

z modřínového dřeva. Jsou to latě o tl. 16 mm a šířce 15 cm připevněné na nosný rošt, čímž 

vzniká provětrávaná mezera mezi obkladem a samotnou nosnou konstrukcí ( např. obklad od 

firmy Solidbuy) viz. Obr.č. 15., 16. Velkou část konstrukce objektu tvoří železobetonová 

opěrná stěna, která bude v exteriéru opatřena pouze omítkou a barevným nátěrem šedé barvy. 

V některých úsecích bude tato konstrukce zateplena, z důvodu možného vzniku tepelných 

mostů. V částech, kde je o opěrnou stěnu opřená zemina bude konstrukce zateplena 

extrudovaným polystyrenem, tam kde je viditelná z exteriéru, bude zateplena expandovaným 

polystyrenem, který bude dále opatřen omítkou a nátěrem šedé barvy.  

Střešní konstrukce je zasypána zeminou pro suchomilné rostliny, proto je násyp v malé 

tloušťce 3-25 cm. Mezi suchomilné rostliny patří Rozchodníky, Netřesky, koření a byliny viz. 

Obr. č. 17., které mají zeleno-oranžovou až načervenalou barvu. V průběhu roku se 

samozřejmě tato střecha mění viz. Obr. č. 18., nepotřebuje však skoro žádnou údržbu. Údržba 

je nutná pouze v prvním měsíci po vysetí rostlin, musí se kropit min. jednou týdně, nadále je 

bezúdržbová. 
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Obr.č. 15. -  Venkovní obklad z modřínového dřeva tl. 16 mm, http://www.palubky-seca.cz 

 

 

Obr. č. 16. - Uložení okna do fasády, http://www.palubky-seca.cz 

 

 

Obr.č. 17. - Suchomilná zelená střecha, http://www.acre.cz 
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Obr. č. 18. - Suchomilná zelená střecha v průběhu roku, zleva doprava, shora dolů : květen, červen, 

červenec, září, říjen, listopad, leden, únor, http://www.acre.cz 

Venkovní plochy 

 

Před objektem bude provedena zpevněná příjezdová asfaltová plocha. Parkovací plochy se 

nachází v docházkové vzdálenosti do 100 m od objektu, viz. Koordinační situce č.v. 10. a 

Výpočet parkovacích míst Příloha č. 4. K objektu vede přístupový chodník ze čtvercových 

dlaždic v šířce 4,5 – 2,5 m viz. Koordinační situce č.v. 10. Okolo objektu bude proveden 

okapový chodníček z velkorozměrové betonové dlažby 600x600. Úprava zpevněných ploch a 

ostatní úpravy pozemku nejsou součástí projektové dokumentace. 
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e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných požadavků na 

výstavbu. 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 

 

5.3.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

 

a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické 

podmínky stavebního pozemku 

Navrhované průzkumy:  

- inženýrsko-geologický průzkum 

- hydrogeologický průzkum  

- radonový průzkum 

 

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se 

zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 

památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením 

způsobu jejich ochrany 

Vodovod, kanalizace, plynovod 

Vodovod, kanalizace a plynovod není v obci Hynčice pod Sušinou zaveden. 

 

Elektrické vedení 

Podzemní elektrické vedení NN je vedeno podél východní hranice pozemku, ochranné pásmo 

je vymezeno 1m po obou stranách krajního kabelu.  

 

Chráněná území 

Na stavební pozemek zasahuje chráněné území evropsky významné lokality. Navrženou 

výstavbou ani provozem nebude toto území dotčeno. 

 

 

c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Na pozemku se nenachází žádné stavby k demolici ani žádná hodnotná zeleň, proto není 

potřeba dendrologického průzkumu.  
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d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce 

lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé 

Navržená výstavba nevyžaduje trvalé ani dočasné zábory zemědělské půdy a pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 

 

e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 

inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění 

stavebního pozemku  

Příjezdy na stavební pozemek 

Staveniště je dopravně přístupné z přilehlé místní komunikace III. třídy, kde bude umístěn 

vjezd a výjezd ze staveniště. 

 

Napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energie 

Pro zajištění vody po dobu výstavby bude vybudován hloubkový vrt umístěný na pozemku, 

který bude po té sloužit jako zdroj pitné vody pro navržený objekt. 

Přípojka elektřiny bude vytvořena hned při přípravě staveniště a bude sloužit jak pro 

výstavbu, tak potom dále pro objekt.  

 

Odvodnění stavebního pozemku  

Staveniště bude odvodněno do přilehlého Chrastického potoku. 

 

5.3.3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobního programu a technologie 

 

a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

Jedná se o objekt nevýrobního charakteru, určený pro provoz restaurace, informačního centra, 

půjčovny sportovních potřeb a místa pro zdravotníka. Provoz bude fungovat podobným 

způsobem jak v letních tak v zimních měsících. V letních měsících se však předpokládá menší 

počet zákazníků restaurace a návštěvníků areálu, proto bude stačit menší počet zaměstnanců. 

Informační centrum bude poskytovat informace o sportovně turistických možnostech areálu a 

okolí, také bude sloužit jako pokladna pro zakoupení skipasů a lístků na lanovky. 
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b) předpokládané kapacity provozu a výroby 

V navrženém provozu nebude probíhat výroba. Maximální kapacita provozu restaurace je 42 

míst, předpokládají se 4. Provoz informačního centra bude zajišťovat 1 zaměstnanec, 

v půjčovně sportovních potřeb bude pracovat také 1 zaměstnanec. Zdravotník zde bude 1. 

Celkem tedy 7 zaměstnanců. V letních měsících bude možno s nížit na 6, předpokládá se 

méně zákazníků restaurace. 

 

c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i 

vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

Navržený objekt je nevýrobního charakteru. Pro provoz restaurace je zajištěn samostatný vstup 

pro zásobování a zaměstnance, s návazností na sklady potravin umístěnými na severní straně 

objektu. K objektu je navržena zpevněná plocha šířky 12 m umožňující příjezd vozidel 

zajišťujících zásobování. 

 

d) návrh řešení dopravy 

V docházkové vzdálenosti do 100 m jsou dvě rozlehlá parkoviště o kapacitě 86 míst, které 

náleží lyžařskému areálu stejně jako navržený polyfunkční objekt. Do návrhu počtu 

parkovacích míst započítáváme místa jak pro lyžařský areál, tak i pro navržený objekt. 

Výpočet parkovacích míst viz. příloha č. 4. 

 

e) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod  

Likvidace odpadů  

V objektu budou produkovány odpady běžně vznikající při provozu restaurace a vzdělávací 

instituce. Odpady vzniklé při provozu objektu budou tříděny a odstraňovány, nebo využívány 

skládkováním, recyklací či kompostováním. Plocha pro umístění nádob na odpad je vymezena 

u západní stěny objektu. 

 

Splaškové vody 

V objektu budou vznikat běžné splaškové vody a tukové odpadní vody z provozu restaurace. 

Veškeré splaškové vody budou čištěny v domovní čistírně odpadních vod. 

 

 

 



 - 57 -

Dešťové odpadní vody 

Dešťové odpadní vody ze střechy budou svedeny do retenčních nádrží pod zemním valem a dále 

budou odvedeny do technické místnosti v objektu, z technické místnosti budou rozvedeny po 

objektu na splachování toalet. Nevyužitá dešťová vody z retenční nádrže se zajistí 

bezpečnostním přepadem do vsakovacího bloku vedle nádrže a bude vsakována do okolního 

terénu. 

 

h) řešení ochrany ovzduší 

Provozem objektu nebude docházet ke znečišťování ovzduší. Je navrženo elektrické vytápění. 

 

i) řešení ochrany proti hluku 

Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny mimo dny volna a pracovního klidu, v 

době od 7:00 do 17:00 hod. Při provádění stavebních prací budou používány stroje 

nepřekračující hladinu hluku 55 dB a budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro zamezení šíření hluku v prostorách objektu během 

jeho provozu budou navrženy dostatečné tloušťky izolací, které zajistí vzduchovou 

neprůzvučnost dělících příček a konstrukcí. 

 

j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob  

Vchodové dveře objektu budou opatřeny bezpečnostním zámkem, prosklené dveře a okna 

jsou navržena s bezpečnostním zasklením. Ochranu před vniknutím nepovolaných osob budou 

zajišťovat také navržené vodorovné venkovní žaluzie v kolejničkách.  

 

5.3.4 Zásady zajištění požární ochrany staveb 

 

Z hlediska zajištění požární bezpečnosti bude objekt rozdělen na požární úseky. Chodbový 

trakt, restaurace, půjčovna informační centrum a zdravotník a technické místnosti. Požární 

úseky budou od sebe odděleny sendvičovou konstrukcí, která odpovídá protipožárním 

vlastnostem viz. příloha č. 9 skladby konstrukcí. Stropní konstrukce v celé své ploše bude 

opatřena nehořlavým podhledem. Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 

zařízeními bude řešeno v dalším stupni PD.  

K objektu je navržena zpevněná plocha šířky 12 m, která umožní přístup požární techniky. 

Zdrojem požární vody bude navržený požární podzemní hydrant DN 80 umístěný u 

přístupové komunikace. 
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5.3.5 Zajištění bezpečnosti provozu při jejím užívání 

 

Při užívání stavby se musí dodržovat veškeré předpisy a platné normy, týkající se bezpečnosti 

práce při užívání. Použité materiály a technologická zařízení pro stavbu budou použity a 

provedeny dle technologických předpisů výrobců a budou opatřeny příslušnými atesty a 

certifikáty. 

 

5.3.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace  

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Zpevněné plochy jsou navrženy 

tak, aby umožňovaly bezpečný pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

Před objektem jsou navržena 3 stání pro handicapované o rozměrech 3,5 x 5,5 m. Před vstupy 

do budovy je zajištěna plocha min. 1,5 x 2,0 m. Hlavní vstup, vstup do restaurace a 

informačního centra je min. 1,5 m. Dveřní křídla otevíraná ven budou opatřena na vnitřní 

straně vodorovnými madly ve výši 800 - 900 mm. Klika dveří bude ve výši max. 1100 mm od 

podlahy. Výškový rozdíl mezi úrovní podlah v objektu a venkovní zpevněnou plochou bude 

max. 20 mm. Zádveří je navrženo o rozměrech 6000 x 4700 mm. Na zádveří navazuje vstupní 

hala s chodbami o šířce 1,5 m. Ve vstupní hale je navržen vstup na toaletu pro handicapované 

s šířkou dveří 800 mm otevíravé ven a o velikosti kabiny 1850 x 2400 mm. Tato kabina bude 

sloužit jako bezbariérové WC pro ženy i pro muže. Záchodová mísa bude osazena v osové 

vzdálenosti 450 mm od boční stěny, horní hrana sedátka bude ve výši 460 mm nad podlahou. 

Ovládání splachovacího zařízení bude umístěno ve výši max. 1200 mm nad podlahou, v 

dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu ze záchodové mísy ve výši 600 – 1200 mm 

a ve výši 150 mm nad podlahou bude umístěn ovladač signalizačního systému pro nouzové 

volání. Po obou stranách záchodové mísy budou umístěna madla ve výši 800 mm nad 

podlahou a vzájemné vzdálenosti 600 mm. Madlo na straně přístupu k záchodové míse bude 

sklopné, s přesahem záchodové mísy o 100. Madlo na opačné straně bude pevné, s přesahem 

záchodové mísy o 200 mm. Umyvadlo v záchodové kabině bude umožňovat podjezd vozíku, 

horní hranu bude mít ve výši 800 mm nad podlahou a bude opatřeno pákovou baterií. 

Venkovní terasa přístupná z objektu je navržena bez nutnosti překonání výškového rozdílu. 
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5.3.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí 

 

Stavba nevyžaduje posouzení vlivů podle zákona 100/2001 Sb. Provoz stavby nezatíží 

stávající faktory životního prostředí v jejím místě. Exhalace jsou minimalizovány, z důvodu 

vytápění pomocí elektřiny, vlastní čistírně odpadních vod a využívání dešťové vody pro 

provoz. Zateplení je provedeno v souladu se zákonem o hospodaření s energiemi. Stavba 

neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující teplotu ovzduší nebo podzemních vod. 

Neobsahuje též žádné zdroje technologického hluku ani zdroje nebezpečného záření. Bude-li 

během provozu použito nebezpečných látek, budou likvidovány v souladu s návody k použití. 

 

5.3.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) povodně  

Navržená stavba se nenachází v záplavovém území.  

 

b) sesuvy půdy  

Navržená stavba se nenachází na území se sesuvy.  

 

c) poddolování  

Navržená stavba se nenachází na poddolovaném území.  

 

d) seismicita  

Objekt leží mimo území se zvýšenou seismicitou.  

 

e) radon  

Ochrana proti pronikání radonu bude řešena na základě provedeného radonového průzkumu. 
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6. Ekonomické zhodnocení 

 

Výpočet investičních nákladů je stanoven dle cenových ukazatelů pro rok 2012 (české stavební 

standardy) a průměrných cen dopravní a technické infrastruktury (ústav územního rozvoje). Ceny 

jednotlivých zařízení, dle konkrétních výrobků (firma SINEKO, GLINWED, NOIGER). 

 

Rekapitulace nákladů: 

 

Stavební objekty    22 210 000,- 

Projektové a průzkumné práce  1 995 000,- 

Náklady na umístění stavby   1 110 000,- 

Rezerva     889 000,- 

 

CELKEM (bez DPH)   26 200 000,- 

 

Propočet polyfunkčního objektu viz. příloha č. 5. 
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7. Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce bylo navrátit život do zpustošené krajiny Staroměstska v okolí 

Hynčic pod Sušinou, kde se nachází lyžařský areál. Ne ve smyslu navrátit do původního stavu 

a kopce znovu zastavovat objekty pro bydlení, ale spíše vytvořit živou výletnickou obec, která 

bude mít funkce turisticko-rekreační. Vytvořit závazný podklad pro tvorbu nové kulturní 

krajiny a navázat tak na první počiny investora. Vytvořit areál, který bude funkční v zimních i 

letních měsících a tím přiblížit tuto zapomenutou oblast i lidem z dalekých měst. Vytvořením 

co nejvíce možností využití areálu přiláká spoustu nových návštěvníků, proto jsem se snažila 

lyžařský areál rozšířit nejen o lyžařské vleky a lanovky, ale především o nově značené 

turistické trasy, běžecké trasy a cyklostezky. Důležitou součástí návrhu je také využití areálu 

v letních měsících, kdy se vleky budou využívat pro koloběžky, travní lyže a motokáry. 

Součástí návrhu bylo také vytvořit zajímavá místa na turistických trasách, o to se postarají 

navržené vyhlídky nad vojenskými bunkry a nově navržený objekt s restaurací, informačním 

centrem a půjčovnou sportovních potřeb. Polyfunkční objekt je navržen jako nízkoenergetická 

dřevostavba zahrnuta zemním valem proto, aby zapadal do okolní krajiny a terénu.  
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Příloha č. 1 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

,, Územní studie rozšíření lyžařského areálu v Hynčicích pod Sušinou ,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Obr.č. 19. – Pohled na rybník z turistické trasy, foto autorka diplomové práce 

 

 
Obr.č. 20. – Turistická trasa v areálu, foto autorka diplomové práce 

 

 



 
Obr.č. 21. – Výstupní místo na sjezdovce Kaple, foto autorka diplomové práce 

 

 
Obr.č. 22. – Sjezdovka Kaple, foto autorka diplomové práce 



 
Obr.č. 23. – Sjezdovka Králická, foto autorka diplomové práce 

 
Obr.č. 24. – Sjezdovka Kaple, foto autorka diplomové práce 



 

 
Obr.č. 25. – Nástupní místo sjezdovky Kaplež a hotel Pod Zvonem, foto autorka diplomové práce 

 

 
Obr.č. 26. – Pohled na sjezdovku Králickou a vrchol Sušina, foto autorka diplomové práce 

 



 
Obr.č. 27. – Orientační model lyžařského areálu, foto autorka diplomové práce 

 
Obr.č. 28. – Sjezdovka Králická, foto autorka diplomové práce 



 

 
Obr.č. 29. – Sjezdovka Stříbrnická, foto autorka diplomové práce 

 
Obr.č. 30. – Sjezdovka spojovací, foto autorka diplomové práce 



 
Obr.č. 31. – Chata Javorka, foto autorka diplomové práce 

 

 
Obr.č. 32. – Sjezdovka Kříž, foto autorka diplomové práce 

 



 
Obr.č. 33. – Parcela pro navržený polyfunkční dům-jihozápadní strana, foto autorka diplomové práce 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.č. 34. – Parcela pro polyfunkční objekt - severozápadní strana,, foto autorka diplomové práce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Statický výpočet konstrukcí vyhlídek na vojenských bunkrech 

,, Územní studie rozšíření lyžařského areálu v Hynčicích pod Sušinou ,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh konstrukce vyhlídky (ocel)  
 

Návrh vodorovného nosného prvku – ocelová trubka, vnější průměr 60 mm/tl.4 mm, ocel 

S355, maximální délka od podpory k podpoře 1,9 m 

 

Výpočet proveden v programu NEXIS 
 

( konstrukční prvek vybrán dle nejnáročnějšího zatížení a nejvíce se vyskytuje v dané 

konstrukci) 

  

Zatěžovací stavy: 
Stálé zatížení ( vlastní tíha ) 

 

Užitné zatížení ( pro pohyb osob, konkrétně balkóny, qk = 4,0 kN/m2 )  

 

Zatížení sněhem ( sněhová oblast VIII.- zohledněna nadmořská výška, Sk = 4,0 kN/m2 ) 

 

Zatížení větrem ( hodnoty součinitelů vnějších tlaků pro ploché stěchy, Cpe = - 1,3 kN/m2) 

 

Součinitel zatížení = 1,5 

 

Výpočet: 
 

Med [KNm]< Mrd [KNm] 
moment od zatížení < maximální moment, co přenese daný prvek 

Ved [KN]< Vrd [KN] 
maximální posouvající síla od zatížení < maximální posouvající síla, kterou přenese zadaný 

prut 

 

Průběh vnitřních sil od zatížení: 
 

V

 
M 

 
Med = 2,7 KNm 
Ved = 5,7 KN 



( charakteristické hodnoty průřezu použity z  ČSN 42 5716 pro Bezešvé kruhové trubky ) 

 

Pro ocelovou trubku č. 60/ tl. 4:  průřezový modul     Wpl = 9240 mm3 

 
Únosnost v ohybu 
 

KNmNm
fyWpl

Mrd
mo

28,33280
0,1

10*355*10*924* 68

====

−

γ
 

 

Med [KNm]< Mrd [KNm] 

 

Med = 2,7 KNm < Mrd = 3,27 KNm => navržený průřez 60/tl.4  vyhovuje na obyh 

 

 

Únosnost ve smyku 

 

( ) ( )
KNN

fyAv
Vrd

mo

3,144144291
0,1

3/10*355*10*7043/* 66

====

−

γ
 

 

Ved [KN]< Vrd [KN] 

 

Ved = 5,7 KN < Vrd = 144,3 KN => navržený průřez 60/tl.4  vyhovuje na smyk 

 

 

Ocelová trubka o vnějším průměru 60 mm a tl. 4 mm vyhovuje danému zatížení pro 

navrženou vyhlídku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh konstrukce vyhlídky (dřevo)  
 

Návrh vodorovného nosného prvku – trám z masivního smrkového dřeva (modřín S10), 

průměr 200 mm, délka od podpory k podpoře 1,9 m 

 

Výpočet proveden v programu NEXIS 
 

( konstrukční prvek vybrán dle nejnáročnějšího zatížení a nejčastěji se vyskytuje v dané 

konstrukci ) 

  

Zatěžovací stavy: 
Stálé zatížení ( vlastní tíha ) 

 

Užitné zatížení ( pro pohyb osob, konkrétně balkóny, qk = 4,0 kN/m2 )  

 

Zatížení sněhem ( sněhová oblast VIII. , Sk = 4,0 kN/m2 ) 

 

Zatížení větrem ( hodnoty součinitelů vnějších tlaků pro ploché stěchy, Cpe = - 1,3 kN/m2) 

 

Součinitel zatížení = 1,5 

 

Výpočet: 
 

Med [KNm]< Mrd [KNm] 
moment od zatížení < maximální moment, co přenese daný prvek 

Ved [KN]< Vrd [KN] 
maximální posouvající síla od zatížení < maximální posouvající síla, kterou přenese zadaný 

prut 

 

Průběh vnitřních sil od zatížení: 
 

V

 
M 

 
Med = 2,7 KNm 
Ved = 5,7 KN 



Únosnost v ohybu 

 
3610*333,1 mmW =  

=kgmf ,, 24 MPa 

7,0mod =k  - třída provozu 3 (vlhké prostředí), krátkodobé zatížení (sníh, vítr, osoby) 

MPa
fk

f
M

kgm
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24*7,0* ,,mod

,, ===
γ

 

MPafMPa
W

Med
dgmdm 2403,2

10*333,1

10*7,2
,,6

6

, =≤===

−

σ => daný průřez vyhovuje na obyh 

 

 

W…………průřezový modul 

f,m,g,k……charakteristická pevnost v ohybu 

f,m,g,k……návrhová pevnost v ohybu 

k mod …….součinitel zatížení ( zohledňuje se třída provozu a třída trvání zatížení ) 

 

hodnoty určeny dle Třidy ČSN 73 2824-1 (resp.ČSN 49 1531-1), ČSN EN 338 
 

Únosnost ve smyku 
 

2222 0314,031415100** mmmrA ==== ττ  

MPaf kgv 5,2,, =  

7,0mod =k  

MPa
fk

f
M

kgv
kgv 4,1
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MPafMPa
A

Ved
dgvdv 4,1272,0

10*14,3

10*7,5
*

2

3
*

2

3
,,4

3

, =≤===

−

τ => průřez vyhovuje na smyk 

 

 

A………….plocha průřezu 

f,v,g,k……..charakteristická pevnost ve smyku 

f,v,g,k……..návrhová pevnost ve smyku 

k mod …….součinitel zatížení ( zohledňuje se třída provozu a třída trvání zatížení ) 

 

hodnoty určeny dle Třidy ČSN 73 2824-1 (resp.ČSN 49 1531-1), ČSN EN 338 
 

 

Dřevěný kruhový průřez d =200 mm vyhovuje danému zatížení pro vyhlídku. 



 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Průvodní zpráva a seznam zeleně k návrhu naučné stezky  

,, Územní studie rozšíření lyžařského areálu v Hynčicích pod Sušinou ,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 



1. Analýza současného stavu  

          Řešené území je součástí územní studie lyžařského areálu a nachází se necelých dvě stě 

metrů od nejvyššího vrcholu daného území, Štvanice 920 m.n.m., na východní straně kopce. 

Pozemek je v soukromém vlastnictví a slouží jako hospodářsky využívaná plocha, především 

pro pastevectví. V plánu investora je parcelu č. 824 / 11 o přibližně 10 ha zakoupit od 

soukromého majitele a dále ji využívat pro sportovně rekreační a turistické účely, jak 

v zimních tak letních měsících. Na pozemku se tedy nachází pouze zatravněná plocha. Kolem 

řešeného území vede turistická stezka, která bude obohacena stezkou naučnou. Osazovací 

plán se bude týkat pouze určité části naučné stezky. 

1.1 Současný stav zeleně 

          Současný stav řešeného území nabízí pouze zatravněnou plochu, využívanou pro 

pastevectví bez jakýchkoli dřevin. 

1.2 Vymezení území 

Pozemek se nachází v katastrálním území Staré Město pod Sněžníkem část Hynčice 

pod Sušinou na parcele č. 824 / 11. Velikost parcely je 101 523 m2. 

 

2. Návrh 

          Navržená naučná stezky má přiblížit turistům i místním obyvatel určité spektrum 

zajímavých a vzácných stromů, keřů a travních porostů, které jsou vzácné nejen svým 

výskytem, ale především svými léčivými či naopak neblahými účinky na lidský organismus. 

Myšlenkou tohoto návrhu je dostat do podvědomí místních lidí rozmanitost zdejších druhů 

rostlin a popřípadě naučit je využívat a zároveň přiblížit návštěvníkům místní zajímavosti a 

přírodní charakteristiky území.  

          Do návrhu budou zařazeny pouze stromy, keře a byliny, které se zde opravdu vyskytují 

v hojném počtu. U každé rostliny bude tabulka s jejich charakteristikami o skutečném názvu, 

výskytu a žádoucích popřípadě neblahých účincích na lidský organismus. Při rozmisťování 

rostlin se bude postupovat systematicky, aby podél vyznačené pěší trasy bylo vidět co možná 

nejvíce exponátů. Povrchový materiál spěší trasy bude střednězrný štěrk, z důvodu dobré 

odlišnosti od ostatního terénu a případného poškození nasazených rostlin.  



          O zahradu se bude starat speciálně určený zaměstnanec soukromého investora, který 

bude rozumět činnostem tohoto druhu.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Seznam navrhované zeleně 

2.1.1 Byliny 

1. Heřmánek Pravý 'Matricaria Recutita' 

Doba květu: 5.-8. měsíc 

Speciální použití: protizánětlivý 

Výskyt: pole, louky 

 

Obr. č. 35. Heřmánek Pravý, http://cs.wikipedia.org 

2. Řebříček Obecný 'Achillea Millefolium' 

Doba květu: 6.-10. měsíc 

Speciální použití: ničí mikroby, léčí křeče 

Výskyt: louky, pastviny 

 

Obr. č. 36. Řebříček Obecný, http://cs.wikipedia.org 



3. Mochna Husí 'Potentilla Anserina' 

Doba květu: 5.-8. měsíc 

Speciální použití: na průjmová onemocnění a křeče 

Výskyt: močály, okraje cest 

 

Obr. č. 37. Mochna Husí, http://cs.wikipedia.org 

4. Třezalka Tečkovaná 'Hypericum Perforatum' 

Doba květu: 6.-8. měsíc 

Speciální použití: na depresivní stavy 

Výskyt: okraje cest, pastviny, louky 

 

Obr. č. 38. Třezalka Tečkovaná, http://cs.wikipedia.org 



5. Kontryhel Žlutozelený 'Alchemilla Xanthochlora' 

Doba květu: 5.-9. měsíc 

Speciální použití: na ženské potíže 

Výskyt: louky, křoviny 

 

Obr. č. 39. Kontryhel Žlutozelený, http://cs.wikipedia.org 

6. Česnek Medvědí 'Allium Ursinum' 

Doba květu: 4.-5. měsíc 

Speciální použití: na zažívací potíže a vysoký krevní tlak 

Výskyt: okraje řek, potoků 

 

Obr. č. 40. Česnek Medvědí, http://botanika.borec.cz 



7. Devětsil Lékařský 'Petasites Hybridus' 

Doba květu: 4.-5. měsíc 

Speciální použití: tiší bolest, protizánětlivé účinky, větší množství poškozuje játra a 

způsobuje rakovinu 

Výskyt: břehy potoků a řek 

 

Obr. č. 41. Devětsil Lékařský, http://botanika.borec.cz 

8. Přeslička Polní 'Equisetum Arvense' 

Doba květu: 3.-4. měsíc 

Speciální použití: na záněty močovodů, ledvin a revma 

Výskyt: pole, okraje cest 

 

Obr.č. 42. Přeslička Polní, http://botanika.borec.cz 



9. Jitrocel Kopinatý 'Plantago Lanceolata' 

Doba květu: 5.-9. měsíc 

Speciální použití: protizánětlivé antibakteriální účinky, léčí kašel a nachlazení 

Výskyt: louky, trávníky 

 

Obr. č. 43. Jitrocel Kopinatý, http://botanika.borec.cz 

10. Lichořeřišnice Větší 'Thepaeolum Majus' 

Doba květu: 6.-10. měsíc 

Speciální použití: antibiotické působení proti virům a houbám 

Výskyt: zahrady, luky 

 

Obr. č. 44. Lichořeřišnice Větší, http://botanika.borec.cz 



11. Kopřiva Dvoudomá 'Urtica Dioica' 

Doba květu: 6.-10. měsíc 

Speciální použití: močopudné protizánětlivé účinky, léčí revmatismus 

Výskyt: zaplevelené plochy, lesy 

 

Obr. č. 45. Kopřiva Dvoudomá, http://cs.wikipedia.org 

12. Kozlík Lékařský 'Valeriana Officinalis' 

Doba květu: 5.-8. měsíc 

Speciální použití: uklidňující prostředek na žaludeční a střevní obtíže 

Výskyt: louky, lesy 

 

Obr. č. 46. Kozlík Lékařský, http://cs.wikipedia.org 



13. Kýchavice Bílá 'Veratrum Album' 

Doba květu: 5.-8. měsíc 

Speciální použití: na infekce močových cest 

Výskyt: lesy, vřesoviště 

 

Obr. č. 47. Kýchavice Bílá, http://cs.wikipedia.org 

14. Sporýš Lékařský 'Verbena Officinalis' 

Doba květu: 7.-9. měsíc 

Speciální použití: močopudný, na menstruační bolesti a hojící se rány 

Výskyt: rumiště, okraje cest, pastviny 

 

Obr. č. 48. Sporýš Lékařský, http://cs.wikipedia.org 



15. Rozrazil Lékařský 'Veronica Officinalis' 

Doba květu: 5.-8. měsíc 

Speciální použití: na dýchací katary, žaludeční katary a revma 

Výskyt: trávníky, náspy, vřesoviště a lesy 

 

Obr. č. 49. Rozrazil Lékařský 

16. Violka Vonná 'Viola Odoraty' 

Doba květu: 3.-4. měsíc 

Speciální použití: podporuje vykašlávání, na nemoci dýchacích cest 

Výskyt: okraje lesů, křoviny 

 

Obr. č. 50. Violka Vonná, http://botanika.wendys.cz 



17. Jetel Luční 'Trifolium Pratense' 

Doba květu: 5.-10. měsíc 

Speciální použití: na kožní nemoci, chronický kašel a střevní potíže 

Výskyt: louky, pastviny, okraje cest 

 

Obr. č. 51. Jetel Luční, http://botanika.wendys.cz 

18. Mateřídouška Vejčitá 'Thymus Pulegioides' 

Doba květu: 6.-10. měsíc 

Speciální použití: uvolňuje křeče, antimikrobiální působení 

Výskyt: trávníky, louky, borové lesy 

 

Obr. č. 52. Mateřídouška Vejčitá, http://botanika.wendys.cz 



19. Pampeliška Lékařská 'Taraxacum Officinalis' 

Doba květu: 4.-7. měsíc 

Speciální použití: na zažívací potíže a vyměšování 

Výskyt: louky, pastviny, pole 

 

Obr. č. 53. Pampeliška Lékařská, http://botanika.wendys.cz 

20. Vratič Obecný 'Taracetum Vulgare' 

Doba květu: 7.-9. měsíc 

Speciální použití: proti žaludečním a menstruačním potížím 

Výskyt: zaplevelené plochy 

 

Obr. č. 54. Vratič Obecný, http://botanika.wendys.cz 



21. Řimbaba Obecná 'Taracetum Parthenium' 

Doba květu: 6.-8. měsíc 

Speciální použití: na menstruační a zažívací potíže 

Výskyt: okraje cest 

 

Obr. č. 55. Řimbaba Obecná, http://botanika.wendys.cz 

22. Kostival Lékařský 'Symhytum Officinalis' 

Doba květu: 5.-8. měsíc 

Speciální použití: proti otokům a na hojení ran, tiší bolest 

Výskyt: vlhké louky, břehy potoků 

 

Obr. č. 56. Kostival Lékařský, http://botanika.wendys.cz 



23. Čertkus Luční 'Succiasa Pratensis' 

Doba květu: 7.-9. měsíc 

Speciální použití: na kožní nemoci, kašel a nemoci plic 

Výskyt: louky, trávníky 

 

Obr. č. 57. Čertkus Luční, http://botanika.wendys.cz 

24. Ptačinec prostřední 'Stellaria Media' 

Doba květu: 3.-10. měsíc 

Speciální použití: plicní onemocnění, především plicní vyrážky 

Výskyt: zahrady, louky 

 

Obr. č. 58. Ptačinec prostřední, http://botanika.wendys.cz 



25. Zlatobýl Obecný 'Solidago Virgaurea' 

Doba květu: 7.-10. měsíc 

Speciální použití: močopudné, protizánětlivé účinky 

Výskyt: světlé lesy, skalnaté stráně, nivy 

 

Obr. č. 59. Zlatobýl Obecný, http://botanika.wendys.cz 

26. Netřesk Střešní 'Sempervivum Teotorum' 

Doba květu: 7.-9. měsíc 

Speciální použití: zmírňuje bolest popálenin a po bodnutí hmyzem 

Výskyt: v horských lesích 

 

Obr. č. 60. Netřesk Střešní, http://botanika.wendys.cz 



27. Rozchodník Nachový 'Hylotelephyum Telephyum' 

Doba květu: 7.-9. měsíc 

Speciální použití: na hojení vyrážek a povrchového zranění 

Výskyt: křovinaté meze, travnaté plochy na sklalách 

 

Obr. č. 61. Rozchodník Nachový, http://botanika.wendys.cz 

28. Šalvěj Lékařská 'Salvia Officinalis' 

Doba květu: 5.-7. měsíc 

Speciální použití: léčí záněty nosohltanu a žaludku 

Výskyt: zahrady, louky 

 

Obr. č. 62. Šalvěj Lékařská, http://botanika.wendys.cz 



29. Plicník Lékařský 'Pulmonarium Officinalis' 

Doba květu: 3.-5. měsíc 

Speciální použití: léčí plicní choroby 

Výskyt: listnaté lesy, louky 

 

Obr. č. 63. Plicník Lékařský, http://botanika.wendys.cz 

30. Máta peprná 'Mentha Piperita' 

Doba květu: 6.-8. měsíc 

Speciální použití: léčí křeče žaludku a střev 

Výskyt: louky a okraje cest 

 

Obr. č. 64. Máta peprná, , http://botanika.wendys.cz 

 



2.1.2 Stromy  

 

31. Lípa Srdčitá 'Tilia Cordata' 

Doba květu: 6.-7. měsíc 

Speciální použití: léčí nachlazení a kašel 

Výskyt: smíšené a listnaté lesy, samostatně 

 

Obr. č. 65. Lípa Srdčitá, , http://botanika.wendys.cz 

32. Tis Červený 'Taxus Baccata' 

Doba květu: 3.-4. měsíc 

Speciální použití: léčí škrkavku, příznivý na krevní oběh, ve velkém množství JEDOVATÝ 

Výskyt: lesy, samostatně 

 

Obr. č. 66. Tis Červený, , http://botanika.wendys.cz 



33. Jeřáb Ptačí 'Sorbus Aucuparia' 

Doba květu: 5.-7. měsíc 

Speciální použití: na poruchy metabolismu a střevní potíže 

Výskyt: lesy 

 

Obr. č. 67. Jeřáb Ptačí, http://vseozahrade.blog.cz 

34. Smrk Ztepilý 'Picea Abies' 

Doba květu: 5.-6. měsíc 

Speciální použití: léčí infekce dýchacích cest a revma 

Výskyt: jehličnaté a smíšené lesy, samostatně 

 

Obr. č. 68. Smrk Ztepilý, http://vseozahrade.blog.cz 



35. Jasan Ztepilý 'Fraxinus Excelsior' 

Doba květu: 4.-5. měsíc 

Speciální použití: léčí revmatismus, protizánětlivý 

Výskyt: listnaté a lužní lesy 

 

Obr. č. 69. Jasan Ztepilý, http://vseozahrade.blog.cz 

36. Modřín Opadavý 'Larix Decidua' 

Doba květu: 4.-6. měsíc 

Speciální použití: obsahuje terpentýn = dráždí kůži, působí antisepticky 

Výskyt: horské lesy, samostatně 

 

Obr. č. 70. Modřín Opadavý, http://vseozahrade.blog.cz 

 



2.1.3 Keře 

37. Bez Černý 'Sambueus Nigra' 

Doba květu: 6.-8. měsíc 

Speciální použití: na léčbu horečky, potopudný, na průdušková onemocnění 

Výskyt: okraje cest mýtiny 

 

Obr. č. 71. Bez Černý, http://vseozahrade.blog.cz 

38. Růže Šípková 'Rosa Canina' 

Doba květu: 6. měsíc 

Speciální použití: zdroj vitamínu C v zimě 

Výskyt: křoviny, světlé lesy 

 

Obr. č. 72. Růže Šípková, http://vseozahrade.blog.cz 



39. Borovice kleč 'Pinus Mugo' 

Doba květu: 5.-6. měsíc 

Speciální použití: na léčbu katarů dýchacích cest, proti mikrobům 

Výskyt: horské lesy 

 

Obr. č. 73. Borovice kleč, http://vseozahrade.blog.cz 

2.2 Inventarizace navrženého stavu 

1. Heřmánek Pravý 'Matricaria Recutita' 

2. Řebříček Obecný 'Achillea Millefolium' 

3. Mochna Husí 'Potentilla Anserina' 

4. Třezalka Tečkovaná 'Hypericum Perforatum' 

5. Kontryhel Žlutozelený 'Alchemilla Xanthochlora' 

6. Česnek Medvědí 'Allium Ursinum' 

7. Devětsil Lékařský 'Petasites Hybridus' 

8. Přeslička Polní 'Equisetum Arvense' 

9. Jitrocel Kopinatý 'Plantago Lanceolata' 

10. Lichořeřišnice Větší 'Thepaeolum Majus' 

11. Kopřiva Dvoudomá 'Urtica Dioica' 

12. Kozlík Lékařský 'Valeriana Officinalis' 

13. Kýchavice Bílá 'Veratrum Album' 

14. Sporýš Lékařský 'Verbena Officinalis' 



16. Violka Vonná 'Viola Odoraty' 

17. Jetel Luční 'Trifolium Pratense' 

18. Mateřídouška Vejčitá 'Thymus Pulegioides' 

19. Pampeliška Lékařská 'Taraxacum Officinalis' 

20. Vratič Obecný 'Taracetum Vulgare' 

21. Řimbaba Obecná 'Taracetum Parthenium' 

22. Kostival Lékařský 'Symhytum Officinalis' 

23. Čertkus Luční 'Succiasa Pratensis' 

24. Ptačinec prostřední 'Stellaria Media' 

25. Zlatobýl Obecný 'Solidago Virgaurea' 

26. Netřesk Střešní 'Sempervivum Teotorum' 

27. Rozchodník Nachový 'Hylotelephyum Telephyum' 

28. Šalvěj Lékařská 'Salvia Officinalis' 

29. Plicník Lékařský 'Pulmonarium Officinalis' 

30. Máta peprná 'Mentha Piperita' 

31. Lípa Srdčitá 'Tilia Cordata' 

32. Tis Červený 'Taxus Baccata' 

33. Jeřáb Ptačí 'Sorbus Aucuparia' 

34. Smrk Ztepilý 'Picea Abies' 

35. Jasan Ztepilý 'Fraxinus Excelsior' 

36. Modřín Opadavý 'Larix Decidua' 

37. Bez Černý 'Sambueus Nigra' 

38. Růže Šípková 'Rosa Canina' 

39. Borovice kleč 'Pinus Mugo' 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Výpočet parkovacích stání pro lyžařský areál 

,, Územní studie rozšíření lyžařského areálu v Hynčicích pod Sušinou ,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpočet počtu parkovacích míst je odvozen dle vlastního posudku  
 

(jelikož norma ČSN 736110 Projektování místních komunikací se na toto téma nevztahuje, 
počet parkovacích míst je určen dle vlastního posudku, kde účelová jednotka je jeden 
návštěvník a pro dvě účelové jednotky je bráno jedno parkovací stání) 
 

 

maximální počet návštěvníků areálu (odvozeno dle maximální kapacity všech vleků a 

lanových drah) 

- minimální vzdálenost mezi sedačkami u lanových drah = 20 m 

- minimální vzdálenost mezi pomy u vleků = 10 m 

 

značení vleku / lanovky                        délka vleku / lanovky                    max. počet osob 
 

lanová dráha A     1710 m   170  

vlek B      1420 m   142 

vlek C       550 m    55 

vlek D      480 m    48  

vlek E       1080 m   108 

vlek F       460 m    46 

vlek G      1350 m   135 

vlek H      1000 m   100 

vlek I       670 m    67 

vlek J       530 m    53 

vlek K      820 m    82 

vlek L       170 m    17 

vlek M      500 m    50 

lanová dráha N     1100 m   110 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem počet osob         1200 osob 
 
Předpokládáme alespoň 2 osoby na jedno parkovací stání: 

 

1200 / 2 = minimální počet parkovacích stání 600  
 
 

 

Počet stávajících parkovacích stání: 70 + 20 + 42 + 12 + 8 + 8 + 30 + 10 = 200 

 

Počet navržených parkovacích stání: 29 + 61 + 70 + 29 + 75 + 90 + 75 = 429 

 

Celkem počet parkovacích stání      629 míst 
 
 
Navržený počet parkovacích míst vyhovuje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 

Propočet polyfunkčního objektu  

,, Územní studie rozšíření lyžařského areálu v Hynčicích pod Sušinou ,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Výpočet investičních nákladů dle cenových ukazatelů pro rok 2012 (české stavební standardy) 

 a průměrných cen dopravní a technické infrastruktury (ústav územního rozvoje). Ceny 

jednotlivých zařízení, dle konkrétních výrobků (firma SINEKO, GLINWED, NOIGER) 

 

I. Pozemek     

ve vlastnictví investora     

II. Stavební objekty     

Popis 
Plocha 

bm,m2,m3,ks 
MJ 

Cena/M
J 

Náklady Kč 

SO01 - polyfunkční objekt     

nosná konstrukce ze dřeva, obvodový plášť sendvičová 

konstrukce na bázi dřeva, nízkoenergetická stavba 
3 310 m3 5 620,- 18 600 000,- 

SO02 - soustava podzemních vrtů, pro zdroj pitné 
vody 

    

vrtané studny, součástí obsyp praným pískem frakce 

2/4 mm a těsnění úvodu vrtu bentonitovou směsí, 

průměr vrtu 19 mm, průměr pažení PVC 160 mm, 

(např. firma Niger ) 

96 m 1 500,- 144 000,- 

SO03 - soustava retenčních nádrží a vsakovacích 
bloků 

    

Columbus XL 10000 l, PE poklop 2 ks 76 000,- 152 000,- 

Podzemní filtrační šachta do 500 m2 plochy 2 ks 7 500,- 15 000,- 

ESSENTIAL čerpadlo pro dům i zahradu   2 ks 17 000,- 34 000,- 

vsakovací blok TWIN 2 ks 1 900,- 3 800,- 

SO04 - domovní ČOV      

čistička BIO Cleaner BC 12 určená speciálně pro 

rekreační zařízení (např. firma SINEKO) 
1 ks 88 000,- 88 000,- 

SO05 - vsakovací systém     

Vsakovací systém firmy pro likvidaci vyčištěných 

splaškových vod do půdních vrstev (např. firma 

SINEKO) 

1 ks 65 000,- 65 000,- 

SO06 - Přípojka elektro     

zemní kabel Al 25 mm2 25 m 1850,- 47 000,- 

SO07 - komunikace a zpevněné plochy     

betonová dlažba čtvercová 250 x 250 mm, tl. 50 mm 255 m2 1250,- 320 000,- 

Asfaltová plocha  730 m2 1900,- 1 387 000 

SO08 - terénní úpravy ( zemní valy )     

zahrnutí objektu zeminou 1 680 m3 139,- 230 000,- 

SO09 - zeleň     

smrk ztepilý 20 ks 260,- 5 200,- 

SO10 - betonové opěrné stěny     

železobetonové opěrné stěny zemních valů 42 m3 32 000,- 1 344 000,- 

CELKEM    22 210 000,- 
III. Projektové práce     

Objekt zařazen do honorářové zóny III.     

8,98% z celkové ceny 22 210 000,- = 1 995 000,-     

 
     



IV. Náklady na umístění stavby 
5% z celkové ceny 22 210 000,- = 1 110 000,-     

V. Rezerva     

4% z celkové ceny 22 210 000,- = 889 000,-     

     

CELKEM ZA STAVBU = 26 200 000 ,-     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

Energetický štítek náročnosti  polyfunkčního domu  

,, Územní studie rozšíření lyžařského areálu v Hynčicích pod Sušinou ,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 

 

A 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 

Skladby konstrukcí polyfunkčního objektu a výpočet jejich tepelných 

charakteristik 

,,Územní studie rozšíření lyžařského areálu v Hynčicích pod Sušinou ,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S1     Skladba konstrukce na terénu 
 

 
 

 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 

 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 

 Teplo 2011 

 

 

 Název úlohy :  podlaha na terénu 

 Zpracovatel :  Adéla Klimešová 

 Zakázka :   

 Datum :  14.11.2012 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Dřevo měkké (t   0.0200    0.1800  2510.0    400.0       157.0   0.0000 

  2  betonová mazan   0.0700    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 

  3  lepenka A400/H   0.0030    0.2100  1470.0   1400.0      1200.0   0.0000 

  4  Extrudovaný po   0.0800    0.0340  2060.0     30.0       100.0   0.0000 

  5  Hydroizolace z   0.0005    0.1600   960.0   1400.0     16700.0   0.0000 

  6  podkladná beto   0.1500    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 



 

 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   32.2   800.4    -2.4   81.2   406.1 

    2        28    21.0   34.3   852.6    -0.9   80.8   457.9 

    3        31    21.0   38.5   956.9     3.0   79.5   602.1 

    4        30    21.0   44.4  1103.6     7.7   77.5   814.1 

    5        31    21.0   53.0  1317.4    12.7   74.5  1093.5 

    6        30    21.0   59.5  1478.9    15.9   72.0  1300.1 

    7        31    21.0   63.0  1565.9    17.5   70.4  1407.2 

    8        31    21.0   61.9  1538.6    17.0   70.9  1373.1 

    9        30    21.0   54.1  1344.7    13.3   74.1  1131.2 

   10        31    21.0   45.3  1126.0     8.3   77.1   843.7 

   11        30    21.0   38.3   952.0     2.9   79.5   597.9 

   12        31    21.0   34.7   862.5    -0.6   80.7   468.9 
           

 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 

 Počet hodnocených let :      1 

 

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.66 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.353 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.37 / 0.40 / 0.45 / 0.55 W/m2K 

 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 

 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0011 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         88.2 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.4 h 

 

 

 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.73 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.915 

 

 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 

 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 

  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1     7.0   0.401     3.8   0.264    19.0   0.915    36.4 

    2     7.9   0.402     4.7   0.255    19.1   0.915    38.5 

    3     9.6   0.368     6.3   0.186    19.5   0.915    42.3 

    4    11.8   0.305     8.4   0.054    19.9   0.915    47.6 

    5    14.5   0.213    11.1  ------    20.3   0.915    55.3 

    6    16.3   0.072    12.8  ------    20.6   0.915    61.1 

    7    17.2  ------    13.7  ------    20.7   0.915    64.2 

    8    16.9  ------    13.4  ------    20.7   0.915    63.2 

    9    14.8   0.193    11.4  ------    20.3   0.915    56.3 

   10    12.1   0.296     8.7   0.033    19.9   0.915    48.4 

   11     9.5   0.367     6.3   0.186    19.5   0.915    42.1 

   12     8.1   0.402     4.8   0.252    19.2   0.915    38.9 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 

 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   18.7   18.2   17.9   17.8    5.8    5.8    5.2 

 p [Pa]:   1285   1236   1217   1161   1035    903    863 



 p,sat [Pa]:   2159   2084   2047   2037    924    923    884 

 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 

 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.1730    0.1730   3.411E-0009 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.019 kg/m2,rok 

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.237 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 

 

 Pozn.: Vypočtená celoroční bilance má pouze informativní charakter, 

 protože výchozí vnější teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C. 

 Uvedený výsledek byl vypočten za předpokladu, že se konstrukce nachází 

 v teplotní oblasti -15 C. 

 

 

 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 

 

 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 

 

 Kondenzační zóna č.  1 

  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 

 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

   1   0.1730    0.1730   2.60E-0010     0.0007 

   2   0.1730    0.1730  -2.12E-0010     0.0002 

   3    ---       ---    -2.07E-0009     0.0000 

   4    ---       ---        ---          ---   

   5    ---       ---        ---          ---   

   6    ---       ---        ---          ---   

   7    ---       ---        ---          ---   

   8    ---       ---        ---          ---   

   9    ---       ---        ---          ---   

  10    ---       ---        ---          ---   

  11    ---       ---        ---          ---   

  12    ---       ---        ---          ---   
         

 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0007 kg/m2 
         

 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 

 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 

 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 

 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   podlaha na terénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -18,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,020       0,180  157,0 

   2  betonová mazanina C20/25  0,070       1,230  17,0 

   3  lepenka A400/H  0,003       0,210  1200,0 

   4  Extrudovaný polystyren  0,080       0,034  100,0 

   5  Hydroizolace z Folie PVC-EKOPL  0,0005       0,160  16700,0 

   6  podkladná beton  0,150       1,230  17,0 

 



 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,508+0,030 = 0,538 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,915 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,35 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,035 kg/m2,rok 

  (materiál: Hydroizolace z Folie PVC-EKOPL). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,035 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0186 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2366 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 
 



S2     Skladba zelené střechy 
 

 
 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 

 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 

 Teplo 2011 

 

 

 Název úlohy :  Skladba střechy 

 Zpracovatel :  Adéla Klimešová 

 Zakázka :   

 Datum :  14.11.2012 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  nopová fólie z   0.0005    0.1600   960.0   1400.0     16700.0   0.0000 

  2  Hydroizolace I   0.0006    0.3500  1470.0   1330.0     17000.0   0.0000 

  3  hydroizolace I   0.0000    0.1600   960.0   1030.0    140000.0   0.0000 

  4  Extrudovaný po   0.2000    0.0340  2060.0     30.0       100.0   0.0000 

  5  Parozábrana   0.0034    0.2100  1470.0   1270.0     46600.0   0.0000 

  6  Překližka   0.0180    0.0750  1630.0    200.0        12.5   0.0000 

  7  Požárně ochran   0.0580    0.1020  1700.0    379.0        13.1   0.0000 

  8  Dřevotříska   0.0160    0.1800  1500.0    800.0        12.5   0.0000 

  9  Požárněochrann   0.0180    0.1020  1700.0    379.0        13.1   0.0000 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -18.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 



 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.98 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.140 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 

 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 

 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0012 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        223.9 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.4 h 

 

 

 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.69 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 

 

 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         

 tepl.[C]:   18.7   18.7   18.7   18.7  -12.1  -12.2  -13.4  -16.4  -16.9  -17.8 

 p [Pa]:   1285   1237   1176   1168   1051    131    130    126    125    123 

 p,sat [Pa]:   2154   2152   2151   2151    215    213    190    145    138    127 

 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 

 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.2011    0.2011   5.198E-0009 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.038 kg/m2,rok 

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.041 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 

 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 

 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 

 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 

 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   Skladba střechy 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -18,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -18,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  nopová fólie z PVC  0,0005       0,160  16700,0 

   2  Hydroizolace ISOFLAM-speciál  0,0006       0,350  17000,0 

   3  hydroizolace ISOFLAM  0,000       0,160  140000,0 

   4  Extrudovaný polystyren  0,200       0,034  100,0 

   5  Parozábrana  0,0034       0,210  46600,0 

   6  Překližka  0,018       0,075  12,5 

   7  Požárně ochranná deska TYP A  0,058       0,102  13,1 



   8  Dřevotříska  0,016       0,180  12,5 

   9  Požárněochranná deska TYP A  0,018       0,102  13,1 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,806+0,030 = 0,836 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,130 kg/m2,rok 

  (materiál: Parozábrana). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0377 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0412 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 



S3     Skladba zateplené betonové opěrné stěny 

 

 
 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 

 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 

 Teplo 2011 

 

 

 Název úlohy :  skladba ŽB opěrné stěny 

 Zpracovatel :  Adéla KLimešová 

 Zakázka :   

 Datum :  14.11.2012 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Železobeton   0.3500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 

  2  Extrudovaný po   0.1500    0.0340  2060.0     30.0       100.0   0.0000 

  3  Hydroizolace ž   0.0007    0.2100  1470.0    900.0      3150.0   0.0000 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

 

  



TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.64 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.208 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 

 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 

 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0011 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        756.0 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.0 h 

 

 

 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.24 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.949 

 

 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         

 tepl.[C]:   19.2   18.6    5.1    5.1 

 p [Pa]:   1285   1129    897    863 

 p,sat [Pa]:   2229   2137    880    879 

 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 

 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.5000    0.5000   1.702E-0009 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.009 kg/m2,rok 

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.746 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 

 

 Pozn.: Vypočtená celoroční bilance má pouze informativní charakter, 

 protože výchozí vnější teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C. 

 Uvedený výsledek byl vypočten za předpokladu, že se konstrukce nachází 

 v teplotní oblasti -15 C. 

 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 

 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 

 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 

 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   skladba ŽB opěrné stěny 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -18,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton  0,350       1,580  29,0 

   2  Extrudovaný polystyren  0,150       0,034  100,0 

   3  Hydroizolace živičná  0,0007       0,210  3150,0 

 



 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,508+0,030 = 0,538 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,032 kg/m2,rok 

  (materiál: Hydroizolace živičná). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,032 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0093 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,7462 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 
 

 



S4     Skladba sendvičového obvodového pláště 
 

 
 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 

 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 

 Teplo 2011 

 

 

 Název úlohy :  Obvodový plášť 

 Zpracovatel :  Adéla Klimešová 

 Zakázka :   

 Datum :  14.11.2012 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Latě dřevěné   0.0200    0.1800  2510.0    400.0       157.0   0.0000 

  2  pojistná hydro   0.0030    0.1600   960.0    670.0     26000.0   0.0000 

  3  Ursa FKP-tepel   0.1000    0.0440   840.0    100.0         1.0   0.0000 

  4  Ursa SF 40   0.1500    0.0440   840.0    100.0         1.0   0.0000 

  5  OSB desky   0.0250    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 

  6  Foalbit- paroz   0.0045    0.2100  1470.0    850.0     28900.0   0.0000 

  7  Ursa FKP   0.0600    0.0440   840.0    100.0         1.0   0.0000 

  8  Sádrokarton   0.0250    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -18.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 



 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         7.50 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.130 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 

 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 

 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0012 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        351.2 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.4 h 

 

 

 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.78 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.968 

 

 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         

 tepl.[C]:   18.8   18.2   18.1    7.1   -9.6  -10.5  -10.6  -17.3  -17.8 

 p [Pa]:   1285   1268    835    835    834    827    106    106    104 

 p,sat [Pa]:   2166   2094   2082   1006    270    248    246    134    127 

 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 

 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.2980    0.2980   2.290E-0009 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.011 kg/m2,rok 

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.028 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 

 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 

 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 

 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 

 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   Obvodový plášť 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -18,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -18,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Latě dřevěné  0,020       0,180  157,0 

   2  pojistná hydroizolace Cutiflex  0,003       0,160  26000,0 

   3  Ursa FKP-tepelná izolace  0,100       0,044  1,0 

   4  Ursa SF 40  0,150       0,044  1,0 

   5  OSB desky  0,025       0,130  50,0 

   6  Foalbit- parozábrana  0,0045       0,210  28900,0 



   7  Ursa FKP  0,060       0,044  1,0 

   8  Sádrokarton  0,025       0,220  9,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,806+0,045 = 0,851 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,115 kg/m2,rok 

  (materiál: Foalbit- parozábrana). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0111 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0282 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 
 



S5     Skladba příčky z dřevěných palubek 
 

 
 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 

 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 

 

 Teplo 2011 

 

 

 Název úlohy :  příčka 

 Zpracovatel :  Adéla Klimešová 

 Zakázka :   

 Datum :  17.11.2012 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 

 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Dřevo měkké (t   0.0120    0.1800  2510.0    400.0       157.0   0.0000 

  2  Ursa FKP-tepel   0.1000    0.0440   840.0    100.0         1.0   0.0000 

  3  Dřevo měkké (t   0.0120    0.1800  2510.0    400.0       157.0   0.0000 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 

         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

 



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.41 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.388 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.41 / 0.44 / 0.49 / 0.59 W/m2K 

 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 

 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         20.5 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          1.8 h 

 

 

 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 

 

 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         

 tepl.[C]:   20.0   20.0   20.0   20.0 

 p [Pa]:   1285   1228   1225   1168 

 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337 

 

 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.042E-0009 kg/m2s 

 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 

 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 

 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 

 

 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   příčka 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -18,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  20,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,012       0,180  157,0 

   2  Ursa FKP-tepelná izolace  0,100       0,044  1,0 

   3  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,012       0,180  157,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 

 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 

 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 

 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,39 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 



 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 8 

Návrh retenční nádrže pro polyfunkční objekt 

,, Územní studie rozšíření lyžařského areálu v Hynčicích pod Sušinou ,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh velikosti nádrže: 
 

Od velikosti odvodňované plochy je odvozena vhodná velikost nádrže a v závislosti na ní lze 

vodu využít pro splachování WC v objektu. 

 

Velikost odvodňované plochy: 

 
Pro Východní stranu: 
Poloviční plocha střechy 842 m2 / 2 + plocha zemního valu východní strana 265 m2 =686 m2 

 
Pro západní stranu: 
Poloviční plocha střechy 842 m2 / 2 + plocha zemního valu západní strana 577 m2 = 998 m2 

 

1. Výpočet velikosti nádrže na dešťovou vodu pro východní stranu: 

kalkulátor velikosti nádrže a průvodce návrhem sestavy, dle firmy GLYNWED s.r.o: 

Vstupní údaje: 

roční úhrn srážek (odvozen z mapy srážek ) 1200 mm  

velikost půdorysného průmětu odvodňované plochy   686 m 2  

Vypočítaný objem nádrže: 

na základě dostupného množství dešťové vody   49392 l  

Vybraná nádrž: 

Položka   Doporučená cena bez DPH 
Columbus XL 10000 l, PE poklop   76.732 Kč 

Columbus-XL® - nádrž 

Nádrž je využitelná nejen na dešťovou vodu, ale vzhledem ke svým rozměrům také jako 

jímka (žumpa) na odpadní vodu. K dispozici o objemech 8500 l a 10000 l. 

 

Obr. č.74 - Nádrž Columbus, http://www.glynwed.cz 



Doporučené příslušenství: 

Veškeré příslušenství je s nádrží plně kompatibilní: 

Filtrace 

Obj.č.   Položka   Doporučená cena bez DPH 
340020   Podzemní filtrační šachta do 500 m2 plochy   7.479 Kč 

 
Obr. č.75. - Podzemní filtrační šachta, http://www.glynwed.cz 

Čerpací technika 

Obj.č.   Položka   Doporučená cena bez DPH 
202040   ESSENTIAL čerpadlo pro dům i zahradu   17.280 Kč 

333017   Plovoucí sání vč. zpětné klapky, filtr, hadice 3 m   1.590 Kč 

131610   Tlaková nádoba 8 l   575 Kč 

131615   Filtr 10" za čerpadlo, max průtok 100 l/min   755 Kč 

Podzemní vsakovací zařízení - dimenzování 

Návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010 

Odvodňované plochy 

A = 421 m 

2    

 Střechy s propustnou horní 

vrstvou  

(vegetační střechy)    

sklon do 1%    
Ψ = 

0.55    

A red = 231.55 m 

2 

A = 265 m 

2    

Zemní val s propustnou horní 

vrstvou  

(vegetační střechy)    

sklon nad 

5%    

Ψ = 

0.60    
A red = 159 m 2 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 

22 - horské lokality 



Návrhové a vypočítané údaje         

A red 390.55 m 2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

A vz 0 m 2 
plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových 

vsakovacích zařízení) 

p 0.2 rok -1  periodicita srážek 

k v 
0.00000100 m.s -

1 
koeficient vsaku 

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 

Q o 0 m 3.s -1 regulovaný odtok 

A 
vsak 

281.9 m 2 velikost vsakovací plochy 

h d 155.7 mm návrhový úhrn srážek 

t c 2880 min doba trvání srážky 

Q 

vsak 

0.0001409 m 3.s -

1 
vsakovaný odtok 

V vz 36.5 m 3 
největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 
(návrhový objem) 

T pr 71.9 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE  

Navržen vsakovací modul pro srážkovou vodu: vsakovací blok TWIN od firmy GLYNWED 

pipe systém. 

2. Výpočet velikosti nádrže na dešťovou vodu pro západní stranu: 

kalkulátor velikosti nádrže a průvodce návrhem sestavy, dle firmy GLYNWED s.r.o: 

Vstupní údaje: 

roční úhrn srážek (odvozen z mapy srážek ) 1200 mm  

velikost půdorysného průmětu odvodňované plochy   998 m 2  

Vypočítaný objem nádrže: 

na základě dostupného množství dešťové vody   71856 l  

Vybraná nádrž: 

Položka   Doporučená cena bez DPH 
Columbus XL 10000 l, PE poklop   76.732 Kč 

Columbus-XL® - nádrž 

Nádrž je využitelná nejen na dešťovou vodu, ale vzhledem ke svým rozměrům také jako 

jímka (žumpa) na odpadní vodu. K dispozici o objemech 8500 l a 10000 l. 



Doporučené příslušenství: 

Veškeré příslušenství je s nádrží plně kompatibilní: 

Filtrace 

Obj.č.   Položka   Doporučená cena bez DPH 
340020   Podzemní filtrační šachta do 500 m2 plochy   7.479 Kč 

Čerpací technika 

Obj.č.   Položka   Doporučená cena bez DPH 
202040   ESSENTIAL čerpadlo pro dům i zahradu   17.280 Kč 

333017   Plovoucí sání vč. zpětné klapky, filtr, hadice 3 m   1.590 Kč 

131610   Tlaková nádoba 8 l   575 Kč 

131615   Filtr 10" za čerpadlo, max průtok 100 l/min   755 Kč 

Podzemní vsakovací zařízení - dimenzování 

Návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010 

Odvodňované plochy 

A = 421 m 

2    

 Střechy s propustnou horní 

vrstvou  

(vegetační střechy)    

sklon do 1%    
Ψ = 

0.55    

A red = 231.55 m 

2 

A = 577 m 

2    

Zemní val s propustnou horní 

vrstvou  

(vegetační střechy)    

sklon nad 

5%    

Ψ = 

0.60    
A red = 346.2 m 2 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 

22 - horské lokality 

Návrhové a vypočítané údaje           

A red 577.75 m 2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

A vz 0 m 2 
plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových 

vsakovacích zařízení) 

p 0.2 rok -1  periodicita srážek 

k v 
0.00000100 m.s -

1 
koeficient vsaku 

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 

Q o 0 m 3.s -1 regulovaný odtok 

A 
vsak 

417 m 2 velikost vsakovací plochy 

h d 155.7 mm návrhový úhrn srážek 



t c 2880 min doba trvání srážky 

Q 

vsak 

0.0002085 m 3.s -

1 
vsakovaný odtok 

V vz 53.9 m 3 
největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 
(návrhový objem) 

T pr 71.9 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE  

Navržen vsakovací modul pro srážkovou vodu: vsakovací blok TWIN od firmy GLYNWED 

pipe systém. 

 



 

 

 

 

 

 

Příloha č. 9 

Výpis parcel řešeného území  

,, Územní studie rozšíření lyžařského areálu v Hynčicích pod Sušinou ,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vlastníci stavebních a pozemkových parce 

Parcely ve 
vlastnictví 
investora 

projektu a 
zároveň majitele 

stávajícího 
lyžařského areálu 

Lesy České 
republiky, S.P. 

Pozemnkový fond 
České republiky 

Správa silnic 
Olomouckého 

kraje 

Město Staré 
Město 

parcely č. : parcely č. : parcely č. : parcely č. : parcely č. : 

960/1-3 1027/1-4 1040 824/4-11 171 

196/5 1034/1-2 976 851 177 

956/1 1045/2-5 968/1-3 852 167 

960/1-7 984/4 1049 861/23 586 

1154 1044 968/5-7 868 170 

984/1-4 1045/2 2689/3 857 1123/2 

882/1-4 1144 284926 879 1158/92 

895/1-2 1090 288182 829/1  

985/5 1025 2692 853/1  

1153/3 991 2690/1 829/3  

895/5 984/1-5 861/25 75  

196/2-6 985/7 824/8 829/2  

154/4-6 1007 824/3 180/1-5  

1153/1-5 1008 558/14 4456  

895/4 998 577 2639  

935/1-5 995/3 603 271381  

985/1-5 985/6 558/12 284894  

946 989 558/13 284560  

935/1-5 987/101-105  2684  

1027/8 988/1-6  1015  

1021 1011  780/4  

1027/9 268/2-6  726/4  

1023/1 176  726/3  

1027/5 935/1-5  777  

861/11-20 936    

829/8 930    

884/2 920/1    

466/5 934/1    

558/17 457    

555 461/14    

566/1-6 459    

765/1-9 452    

760/1 502    

746/2 507    

750/2 451/5-10    

1160/1 466    

768/2 388/10383/5-10    

744 388/1-5    

735 1040/1    

734 376/1-3    

745/1-4 376/2    

1159/2 153/1-5    



727 934/2    

730 1175    

2700/1 862    

2700/2 864    

3579 149/3    

2696 126    

375/11 124/1-5    

 855/3    

 863/1    

 809/1-15    

 800    

 803    

 810    

 820/2    

 813    

 815    

 816    

 812    

 819    

 


