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Pr vodní zpráva 
A.1. Shrnutí  – seznámení s projektem 
Výb r funkce budovy vyplývá z p edností modulární kontajnerové výstavby. Návrh  
využívá jedné ze základních p edností  a tou je možnost p epravy zkompletované bu ky 
vrtulníkem. Na t žko p ístupná místa kde, stavba klasickými postupy by byla nemožná je 
výstavba pomocí této technologie jediným  ešením. Návrh chce poukázat na jedine nost
systému v takovýchto situacích a krom  této p edností, obecn  zd raznit i další p ednosti 
objekt  kompletovaných z kontajnerových bu ek, jako jsou: snadná smontovatelnost i 
demontovatelnost v minimálním asovém intervalu; výstavba suchou cestou a tedy istý 
provoz staveništ ; výroba v dílnách, možnost snadného rozší ení objektu.   
Objekt spojuje funkci horské boudy a kone né stanice lanovky. Stojí na kopci v chrán né 
krajínné oblasti, mírn  pod vrcholem, v míst  kam nevede žádná sjízdná cesta. Aby co 
nejmén  narušoval  krajinu, je navržen na pilotách. Celý fyzický kontakt s jedine ným a 
chráneným prost edím je tedy zminimalizován na šest bod . Také hmota je minimální a 
zp sob výstavby je pod ízen extrémním podmínkám. Identifika ní údaje 

A.2. Základní údaje stavby, kapacity objektu 

Stavba  slouží jako turitická bouda s možností rychlého ob erstvení a zárove  jako horní 
stanice lanovky s p íslušným zázemím. ást sloužící jako turistická bouda má  sloužit 
k rychlému ob erstvení, budou zde podávána pouze jednoduchá jídla a balené potraviny. 
Zázemí ob erstvení je proto minimální. Tato ást je v p ízemí. V pat e nad ob erstvením jsou 
t i místnosti sloužící k pohotovostnímu p enocování. Dv  jsou vybaveny palandami, jedna 
plní funkci denní místnosti. Druhá ást, sloužící jako zázemí a technické vybavení pro provoz 
lanovky je rovn ž dvojpatrová. 
Nejedná se prakticky o d m, ale o kompozici prefabrikovaných bun k - kontajner . Modul 
t chto kontejner  je 6x3x2,8m. Na celý objekt je použito 16 t chto bun k. Každá bu ka má 
svojí funkci a podle funkce je jí p i azena barva. Funkce bun k je navenek itelná díky 
piktogram m. Vnit ní uspo ádání a napojení bun k je provozn  logické. Okna a dve e jsou 
umíst na podle p ísných pravidel vyplývajících z modulu bun k.

A.3. Popis pozemku 
A.3 .1 . Pozemek 
Stavba se nachází na obecné parcele na kopci v neur ité CHKO, kam nevede žádná 
automobily sjízdná  cesta.  Vrchol kopce je velmi turisticky atraktivní, celoro n
navšt vován. Jedná se o nejvyšší vrchol daného poho í. 
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A.3 .2 . Urbanis t i cké  a  j iné  l imi ty  
A.3.2.1. Územní plán 

Pozemek se nalézá v CHKO. Tomuto faktu je pod ízena celá koncepce návrhu. 
Je velmi dbáno na ochranu p írody a krajiny jak provozem stavby, tak v pr b hu výstavby. 
Objekt je navržen na pilotách a celý zásah do území je redukován na osm bod . Po 
p ekro ení životnosti stavby budou bu ky op t svezeny vrtulníkem a po celém objektu zbude 
pouze osm drobných d r ve skále. 

A.3 .3 . Inženýrské  s í t
Stavba bude napojena na elektrickou sí  a vodovodní sít. 
Všechny odpady budou sváženy lanovkou. 


