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Anotace 
(česká): 

Cílem projektu je návrh vysokohorského objektu na pozemku přiléhajícímu k známé 
sjezdovce Grande Motte v Savojských Alpách ve Francii. Jedná se polyfunkční 
objekt, ve kterém je umístěna restaurace pro lyžaře, záchranná stanice horské služby 
a v neposlední řadě monitorovací stanice pozorující ustupující výše položený 
ledovec.  
 

Anotace 
(anglická): 

The aim of this diploma thesis is design of the high-attitude building on site situated 
near the famous Grande Motte ski slope in the Savoy Alps in France. It is a 
multifunctional building. There is a restaurant for skiers, mountain rescue service 
station and the monitoring station which is examineting the receding glacier, located 
higher on the hillside. 
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LOKALITA

Alpy - Savojské Alpy

Tignes - Double MPočasí v Alpách by se prakticky dalo rozdělit pouze na dvě období – léto a zimu. Přechodné 
období jaro a podzim jsou zde trvají pouze velmi krátce a to v intervalech mezi květnem - 
červnem a listopadem – prosincem. Zbytek roku bývá relativně stabilní počasí, ale i zde se 
projevují rychlé změny typické pro horské oblasti. 
SněžnáSněžná čára je v Alpách umístěna kolem 3000 m. n. m. a v zimě se sníh drží v oblastech nad 
1000 m. n. m. Sníh obvykle napadne v listopadu a v určitých oblastech se udrží až do června. 
Ve stinných místech a výše položených oblastech se může sněhová pokrývka udržet 
celoročně. Srážky se pohybují  kolem 1500 mm/rok v nadmořských výškách nad 3000.
AlpyAlpy jsou rozprostřeny na obrovském území a sahají přes 5 stupňů zeměpisné šířky. Díky 
tomuto rozmezí se zde můžeme setkat se středoevropským klimatem, vyznačujícím se 
mírným podnebím, ale i arktickým podnebím. S prudkým nárustem nadmořské výšky se proje-
vuje také teplotní gradient - jedná se o  jev poklesu teploty při stoupající nadmořské výšce. V 
Alpách teplota klesá cca 0,65 °C na každých 100 metrů nadmořské výšky. Pokles teploty v 
rámci teplotního gradientu je ovlivněn vlhkostí vzduchu – čím je vzduch sušší, tím je teplotní 
gradient vyšší. Také teplotní inverze může ovlivnit tento jev.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY

Na místě, kde se dříve nacházel severní cíp ledovce Grande Motte, je nyní rovinaté místo, na 
kterém je navržena monitorovací a záchranná stanice. Tento pozemek těsně sousedí se 
světoznámou sjezdovkou Double M, na kterou se dá dostat čtyřsedadlovou lanovkou Les 
Lanches a dále lanovkou Vanoise a pak kabinovou lanovkou na vrchol Grande Motte ( 3456 
m. n. m.) V létě je tato sjezdovka morénovým polem, které zde zanechal ustupující ledovec.V 
místech pozemku se před několika lety nacházela spodní stanice lanovky Vanoise, jejíž trasa 
byla upravena kvůli ustupujícímu ledovci a stanice byla posunuta dále na západ.
TTento pozemek je skvěle situován v horském masivu, v zimě je zde dostatek přímého 
slunečního osvětlení a zároveň je chráněn proti nepříznivým vlivům. To vše doplňuje úchvatný 
výhled do údolí, v kterém se nachází Tignes, v pozadí s impozantním Mont Blankem.  Místo je 
v létě přístupné po neupravené cestě terénními automobily a v zimě rolbou skrz sjezdovku 
Double M.

Double M - pozemek

sjezdovka

letní přístupová cesta

stanice lanovky



Texty na této stránce vycházejí z [1] a [2].
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pozemek se rozkládá na silně svažitém vyso-
kohorském terénu. Svah ustupuje směrem 
na sever a umožňuje úchvatný výhled na 
lyžařské středisko Tignes. Na západní a jižní 
straně probíhá velmi frekventovaná sjez-
dovka Double M. 

svažitost terénu nabízí zapuštění ob-
jektu do svahu a tím jeho přirozené 
začlenění do okolí.
Budova má tři podlaží avšak při pohledu 
ze sjezdovky má objekt pouze dvě na-
dzemní podlaží.

základní tvar kvádru byl osekán do aerody-
namického tvaru - evokujícího kámen 
obroušovaný miliony let větrem a deštěm.
vytvarováním budovy zanikla čistě severní 
fasáda, naproti tomu jižní fasáda a ji-
hovýchodní fasáda se otevřely 

jižní a jihovýchodní strana budovy byla zkosena do úhlu 50°, které 
zajišťiüjí největší energetické zisky z fotovoltaické folie

střecha se svažuje ve sklonu 5° na severovýchod a zajišťuje odtok 
dešťové vody popřípadě roztátého sněhu, takto získaná voda se 
čistí a používá jako voda pitná 

k hmotě budovy na jižní a jihovýchodní straně přibyla sluneční terasa na které 
budou další místa k sezení a lehátka. Podél celé jižní, jihozápadní a ji-
hovýchodní fasády je navržen horizontální pás oken, který v zimě přispívá k te-
pelné pohodě v restauraci. Na zbylých fasádách jsou okna umístěna pouze v 
nejnutnějších případech. Z oken na severovýchodní fasádě lze dohlédnout do 
údolí se střediskem Tignes.
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PŮDORYS 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ



PŮDORYS 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ



PŮDORYS 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ





pohled východní pohled severní

pohled západní pohled jižní

POHLEDY



PODÉLNÝ ŘEZ A



PŘÍČNÝ ŘEZ  B
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železobetonová základová deska tl. 200 mm

Texty na této stránce vycházejí z [3] a [8].

železobetonové patky 600 x 1200 x 1500 mm

železebetonová opěrná stěna tl. 200 mm

NOSNÁ KONSTRUKCE

železobetonová základová deska tl. 200 mm

železobetonové patky 600 x 1200 x 1500 mm

Specifické klimatické podmínky velmi omezují, často i znemožňují, výstavbu v zimním, 
ale i jarním a podzimním období.
Kvůli nevyzpitatelným teplotním poklesům a sněžení byl navržen montovaný dřevěný 
systém, který se skládá z co nejmenšího počtu jednotlivých prvků, čímž se doba 
výstavby zkrátí na minimum. Montovaná část objektu by se měla postavit během krát-
kého horského léta. 
Mokré stavební procesy, které nejsou optimální pro horskou výstavbu, jsou navrženy v 
co nejmenší možné míře. Z monolitockého železobetonu budou vytvořeny patky, 
základová deska a opěrná zeď, spolu s podzemní částí 1. podlaží, jenž vyžaduje norma 
pro požární bezpečnost staveb.

Nosná konstrukce budovy se skládá z 6 lepených lamelových nosníků (modřínové dřevo, 800 x 200 mm).
Každý z nosníků se skládá ze tří částí, které budou dopraveny na místo rozložené.
Nosníky budou kloubově uloženy na železobetonových patkách a opěrné stěně, kde budou předem zabu-
dované masivní ocelové klouby. 
Zavětrování bude zajištěno skrze ocelová táhla.
Konstrukce spňuje požární normu na požární odolnost min. 60 minut. 



PŘÍČKA
masivní dřevěný panel 
tl. 124 mm

NOSNÁ KONSTRUKCE

NOSNÁ STĚNA
sádrovláknitá deska
masivní dřevěný panel
dřevovláknitá deska
tl. 218 mm

PŘÍČKA S ELEKTROINSTALACÍ
 sádrovláknitá deska
masivní dřevěný panel
dřevovláknitá izolace na dřevěném roštu
s drážkou s ohebnou elekrtoinst. trubicí
tl 132 mm

STROPNÍ KONSTRUKCE
podlahový dílec FERMACELL 
(20 mm + 10 mm dřevovláknitá deska) 
voštinový zásyp s voštinou FERMACELL 
masivní dřevěná deska 
vzduchová mezera 
dřevovláknitá deska STEICOflexdřevovláknitá deska STEICOflex
masivní dřevěná deska NOVATOP

Texty na této stránce vycházejí z [4].



TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY - ELEKTŘINA

FOTOVOLTAICKÁ FOLIE

délka:          5,60 m
šířka:           0,90 m
kovový podklad:   ocelový plech s Al Zn povrchovou úpravou
barva:         hliník
váha:         45,0 kg
poměrné zatížení:poměrné zatížení:  9,0 kg/m2

AKUMULÁTOR
EL. ENERGIE

OHŘEV 
TEPLÉ VODY

TRAFO STANICE
NAPOJENÍ BUDOVY NA EL. ENERGII ZE SÍTĚ schéma využití fotovoltaiky

Při návrhování tvaru budovy byl kladen důraz na ideální sklon jižní fasády pro 
fotovoltaické články. Z měření intenzity dopadeného slunečního záření (viz 
tabulky níže) byl vybrán sklon 50°. Tento sklon umožňuje vysoké zimní zisky 
ze solární energie v dané lokalitě [7]. Fotovoltaická fólie bude pokrývat téměř 
celou jižní a jihovýchodní fasádu budovy (cca 200m2). Takto získaná elek-
trická energie bude využita při svícení, vaření a ohřevu teplé vody. V letních 
měsících při vyšších energetických ziscích by mohla pokrýt i spotřebu energie 
na příležitostné vytápění [6].na příležitostné vytápění [6].

zdroj: Photovoltaic Geografical Information System



ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY

MEMBRÁNOVÁ ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD 
envi-pur BCXX - MBR

ChSKCr             < 40 mg/l 
BSK5              < 10 mg/l 
NL               < 1 mg/l 
Zákal               < 1 NTU
E-Coli (bakterie) E-Coli (bakterie)        0 CFU/100 ml
Viry (stupeň odstranění)     99,99 % 

a) nátok odpadní vody
b) primární sedimentace
c) membránový bioreaktror se sedimntací kalu
d) odtok vyčistěné vody

kaverna   

MEMBRÁNOVÁ ÚPRAVNA VODY
aquacon VIWA 2 MF

rozměry (délka x šířka x výška):    1200mm x 800mm x 1500mm
hmotnost (s náplní a centrálou):   170kg
kapacita:                 200 - 2000 litrů za hodinu
příkon:                  850W
technologie: technologie:               mikrofiltrace, koagulace, dezinfekce     
                     (UV záření, dávkování chlornanu)
hodnoty vstupní vody:         povrchová a podzemní voda

schéma vodního režimu budovy

Voda, potřebná pro provoz budovy, bude 
získávána z lokálních zdrojů a to 
převážně ze sněhu v zimním a jarním 
období, z deště a odtávajícího ledovce v 
létě a na podzim. Pro konkrétní výpočet 
spotřeby a vydatnosti vodních zdrojů je 
potřeba zhotovit hydrologický a geolog-
ickýický průzkum k odhalení případných 
zdojů podzemní vody. V případě nízké vy-
datnosti zdojů v letních měsících bude 
navržena kaverna umístěná ideálně nad 
objektem, pro samospád vody do ob-
jektu.  Pokud by zdroje vody vykazovaly 
dostačující vydatnost po celý rok, stačilo 
by do objektu umístit menší vodní nádrž. 
Membránová úpravna vody zajistí 
dostatečnou kvalitu pitné vody dle 
zákona 252/2004 Sb. V budově budou 
umístěny úsporné armatury u veškeré 
sanitární techniky. Odpadní voda bude 
pročištěna membránovou čističkou od-
padních vod a její čistota bude dosaho-
vat hodnot vhodných pro zpětné 
využívání vody (šedá voda). Tato voda se 
bude používat při praní a splachování 
toalet. Nevyužitá odpadní voda bude 
skrze drenážní potrubí rozvedena do 
okolí (vsak).

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY - VODA



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

směr požárního úniku

Nosná konstrukce i další konstrukční prvky se skládají  
převážně ze dřeva a tak bylo nutné zajistit dostatečnou 
požární odolnost a nadimenzovat podle toho jednotlivé 
prvky. Nosná konstrukce z lepených lamelových nosníků 
(sibiřský modřín) o průřezu 200 x 800 mm splňuje požární 
odolnost 60 minut, (lepené lamelové dřevo z jehličnatých 
dřevin vystavené požáru ze tří stran). Krokve umístěné 
mezimezi nosníky smontované skrze ocelové styčníky o průřezu 
100 x 160 mm splňují požadavek  na požární odolnost 
30minut (střešní konstrukce). 
V systému Novatop (masivní dřevěné panely) byly vybrány 
skladebné varianty, které u nosných prvků mají požární 
odolnost 60 minut u nenosných prvků 30 a 45 minut.
Stropní konstrukce ze stejného konstrukčního systému 
odolává požadovaných 60 minut.
Podzemní část 1. nadzemního podlaží je navržena z mon-
olitického železobetonu a splňuje požadavek na DP1.
Úniková cesta je kratší než 20m a proto se v objektu 
nachází nechráněná úniková cesta.
Dveře nacházející se v únikové cestě mají minimální šířku 
800 mm.

hlavní požární východ

nechráněná úniková cesta

požární úseky

REI 60 DP3
III.°

III.°

IV.°

IV.°

IV.°
pz = 30kg/m

2

an = 0,95

pz = 20kg/m
2

an = 0,9

pz = 30kg/m
2

an = 1

pz < 30kg/m
2

pz < 30kg/m
2



KONSTRUKČNÍ DETAIL

titanzinkový plech Rheinzink - dvojitá stojatá drážka tl. 0,7 mm
dřevěné bednění tl. 30 mm
odvětrávaná vzduchová mezera / dřevěné hranoly tl. 40 mm
podvěsná difúzní fólie
latě a kontralatě /dřevovláknitá izolace tl.2x 50 mm
krokve 100 x 160 mm
neodvětrávaná vzduchová mezera tl. 15 mmneodvětrávaná vzduchová mezera tl. 15 mm
dřevěný obklad /masivní dřevěné panely/sádrokarton  tl. 25 mm

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

 Název konstrukce:   Obvodový plášť

 Rekapitulace vstupních dat
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -30,0 C
  Teplota na vnější straně Te:  -30,0 C
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
 
 Skladba konstrukce
 
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-]
    1  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 25  0,025       0,147  0,4
   3  Isover Vario  0,0001       0,350  100000,0
   4  OSB desky  0,015       0,130  50,0
   5  Dřevovláknité desky měkké  0,400       0,038  5,0
   6  steico universal  0,022       0,048  5,0
   7  Tyvek Solid  0,0002       0,350  87,0

  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,854+0,030 = 0,884
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,979
 
  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 =   0,09 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 dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
  
  V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  OSTATNÍ POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.

 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software





Ing. arch Aleš Mikule 
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