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1. 1. 1. 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBYIDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBYIDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBYIDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY    
1.1.  Stavba: Hrad Hazlov , jeho obnova a nové využitie 
1.2.  Obec: Hazlov 
1.3.  Správny obvod : AŠ 
1.4.  Kraj : Karlovarský 
1.5. Projektant: Bc. Mária Kvašovská, diplomová práca pod vedením prof. Ing. arch. akad. 

arch. Václava Girsy Václava Girsy Václava Girsy Václava Girsy , konzultant Ing. arch. Tomáš Efler. 
 
 
 

2. 2. 2. 2. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKAZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKAZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKAZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA    
 
2.1 2.1 2.1 2.1     STRUČNÝ POPIS STAVBY:STRUČNÝ POPIS STAVBY:STRUČNÝ POPIS STAVBY:STRUČNÝ POPIS STAVBY:    
 Areál hradu v obci Hazlov založený v roku 1224. Nachádza sa v  severnej, vyššie položenej časti vsi, na severe, 
juhu a západe ho obteká potok. Zachoval sa poškodený, nevhodne využívaný a čiastočne v torzálnom stave. 
Súčasťou areálu je zrekonštruovaný kostol povýšení sv. kříže.  
Pred niekoľkými rokmi sa obci podarilo zachrániť barokový kostol Povýšení sv. Kříže s románskou vežou, ale 
zbytky hradu se ďalej rozpadávajú, a stále nie sú  financie na jeho záchranu. Starý palác na západe je patrný len 
v úrovni pivníc.   Južný gotický trakt je zrútený. Lepšie je na tom budova na juhovýchode, vstupný trakt a 
bývalý pivovar, ktoré deštrukcií zatiaľ odolávajú 
V roku 2010, po niekoľkoročnom hľadaní investorov sa obci podarilo získať peniaze na čiastočné opravy. V 
druhej polovici roku sa začala stavať strecha, ktorá bola dokončená v roku 2011. 
 
2.22.22.22.2    STRUČNÁ HISTÓRIA AREÁLU : STRUČNÁ HISTÓRIA AREÁLU : STRUČNÁ HISTÓRIA AREÁLU : STRUČNÁ HISTÓRIA AREÁLU :     
∙1224 - bol založený Hrad Hazlov pravdepodobne Bedřichem z Hazlova. Páni z Hazlova držali hrad i okolité 
vísky až do 15. storočia.  
∙V 14. storočí bol hrad (pôvodne románsky), goticky prestavaný.  
∙1401- Hazlov bol odkúpený Mikulášom Jurom z Chebu. 
∙1450 - hrad získava rod Landwüstov, ktorí ho patrne upravujú, a dostavujú niektoré budovy. Po nich hrad 
odkupuje Jan Maléřík. Jeho potomkovia vlastnia sídlo až do polovice 16. storočia.  
∙1579 - hrad získává Václav Volf z Kocova a neskôr Dětřichovci. Ďalšími majiteľmi bol na krátku dobu tiež 
rod Nosticov, a po nich rod Moserov, ktorý tu svoj vplyv uplatňovali až do 19. storočia. Moserovia vyzdvihli 
Hazlov z krízy, hrad značně rozšírili, premenili ho na zámok.  
∙koncom 17. stolročia pristavali kostol. Poslednými majiteľmi boli Hemfeldovia, ktorí hrad vlastnili až do 
roku 1945. 
∙Po celú dobu existencie, až do 20. storočia bol hrad neustále využíváný svojimi majiteľmi ako sídlo, preto 
zostával v dobrom stave.  
∙V 20. storočí, po skončení 2. svetovej vojne a zrušení šľachty v Československu, sa stal hrad nevyužívaným a 
začal podliehať zubu času a rozpadať sa.  
∙V 60. rokoch 20. storočia bola zbortená veľká časť južnej strany hradu 

∙v 70. rokoch na hrad bol vydany dokonca demoličný výmer (ktorý je stále platný). Nakoniec však ku strhniu 
paláca nedošlo (z neznámých dôvodov), a hrad bol ponechaný ďalej bez využitia, aby sa rozpadal sám. 
 
2.3 2.3 2.3 2.3     STRUČNÝ STAVEBNÝ VÝVOJ :STRUČNÝ STAVEBNÝ VÝVOJ :STRUČNÝ STAVEBNÝ VÝVOJ :STRUČNÝ STAVEBNÝ VÝVOJ :    
Hazlovský hrad bol založený v  severnej, vyššie položenej časti vsi, na severe, juhu a západe ho obteká potok. 
Zložitý stavebný vývoj komplexu hradu – a neskôr zámku – je doposiaľ poznaný len málo.  
Najstaršou dochovanou časťou hradu je hranolová veža s románskym okienkom v prízemí, dnes dvojpodlažná. 
O podobe ďalších stavieb z románskeho obdobia, vrátane paláca, nič nevieme.  
Vývoj gotickej zástavby nie je dodnes presne vyjasnený. Do tejto etapy rozhodne spadá veľký obdĺžny palác s 
arkierom na západnej strane hradu a podlažné stavanie na juhu; gotická je i polygonálna schodisková veža pri 
západnom priečelí južného stavania a časť dnešného vstupného krídla napravo od vjazdu. Rozfázovanie 
gotickej výstavby nepoznáme, predpokladá sa len to, že vznikala minimálne v dvoch etapách v 14. a 15. 
storočí.  
Vchod do hradu viedol najneskôr od 14. storočia v súčasnej polohe, teda od juhovýchodu.  
V období renesancie a baroka, bolo na juhu k hradu pristavané rozľahlé hospodárske zázemie, zrútené v r. 
1967. Pôvodne renesančná je hmota budovy na juhovýchode (neskôr prestavaná klasicisticky) a bývalého 
pivovaru na severovýchode.  
Do obdobia baroka spadá prestavba vstupného traktu a vybudovanie novej kostolnej lodi medzi starou 
románskou vežou a gotickým palácom (1687 – 1688). Podobu zástavby, ktorá pôvodne v mieste kostola 
stávala a ktorá mohla mať i románsky pôvod, nepoznáme. 
  
Interiér: 
Najhodnotnejšie časti interiérov sa nedochovali alebo sú v troskách.  
 
 

3.3.3.3.ZADANIEZADANIEZADANIEZADANIE    
    
3.13.13.13.1    ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCEZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCEZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCEZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE    
Predmetom diplomovej práce je revitalizácia areálu hradu Hazlova, ktorý sa dochoval do dnešných dňov 
poškodený, nevhodne využívaný a čiastočne v torzálnom stave. 
Návrh rieši celkovú rehabilitáciu hradu s adekvátnym spoločenským využitím (multifunkčné zariadenie 
s využitím pre turistický ruch a kultúrne oživenie obce): Hodnotné súčasti historickej štruktúry sú zachované 
a citlivo obnovené, návrh rieši dostavbu zrútených častí areálu, pričom ja kladený dôraz na harmonické 
zapojenie novotvarov.  
Nedeliteľnou súčasťou je riešenie vonkajších úprav vnútorného dvora (zeleň, dlažby). 
Návrh vychádza z poznatkov získaných zo stavebne- historického prieskumu, zo širších analýz a rešerší. Je 
kladený dôraz na zachovanie hodnotných častí objektu a citlivé zapojenie nových prvkov. 
 
3.23.23.23.2    STAVEBNÝ PROGRAMSTAVEBNÝ PROGRAMSTAVEBNÝ PROGRAMSTAVEBNÝ PROGRAM    
Funkčná náplň hradu bola volená tak aby v prvom rade vyhovovala pamiatkovej hodnote jednotlivých častí.  
Severovýchodné krídlo bude opravené- oprava fasády, výmena výplní otvorov, nastanú len menšie úpravy 
interiéru. Priestory budú adaptované pre nové funkcie. V tomto priestore vznikne kníhkupectvo a reštaurácia 
a v prízemí , knižnica v druhom nadzemnom podlaží.   
Východné krídlo- budú citlivo zrekonštruované obvodové steny stavby a vybudujú sa nové stropné 
konštrukcie, klenby a podlahy. Budú vybudované nové priestory toaliet v prvom aj druhom nadzemnom 
podlaží. Tiež budú doplnené výplne otvorov. 



 Južné krídlo- budú citlivo zrekonštruované obvodové steny do výšky druhého nadzemného podlažia. Podlaha 
spoločenskej sály bude znížená na úroveň podlahy vstupnej haly, podzemné priestory pod sálou budú 
čiastočne odstránené a zasypané. V sále bude vybudovaný nový strop.  V časti vstupnej haly bude vyhĺbené 
podzemné podlažie a vybudované nové stropné konštrukcie, podlahy,výťah a schodisko. V celej časti budú 
doplnené nové výplne otvorov a vybudované nové zastrešenie- drevený krov s priestormi pre technické 
miestnosti.  
Západná časť hradu- je navrhnutý nový objekt hotela, 3 nadzemné podlažia, podzemné podlažie (pivnice) je 
pôvodné, vybudované bude nové prístupové schodisko. Súčasťou návrhu je aj úprava okolia a nádvoria 
objektu a vybudovanie  inžinierskych sietí a novej prístupovej cesty k južnému krídlu. 
 
3.33.33.33.3    PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIEPREVÁDZKOVÉ RIEŠENIEPREVÁDZKOVÉ RIEŠENIEPREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE    
Prevádzkové riešenie navrhovaného multifunkčného areálu  kombinuje funkcie stravovania, ubytovania, 
kultúrneho a spoločenského  využitia. Pôvodný hlavný prístup k areálu je smerom z východu kde sa nachádza 
príjazdová komunikácia a verejný priestor pred stavbou, ktorý je od cesty oddelený pásom zelene. Tento 
priestor je v návrhu zachovaný, nastali len menšie zmeny ( nový povrch, výsadba zelene).Bude možné ho 
využívať na spoločenské a kultúrne udalosti v obci (trhy, predstavenia,..) poprípade pre pohotovostné 
parkovanie a zásobovanie. Z tohto priestoru sú navrhnuté vstupy to knižnice, reštaurácie, salónov a prejazd do 
vnútorného dvora hradu, kde sa bude nachádzať hlavný vstup  hotela, vstup do kostola povýšení sv. kříže. 
Jednotlivé salóny  východného krídla sú prenajímateľné a je možné využitie kuchyne reštaurácie pre dodávku 
jedla. V druhom nadzemnom podlaží je navrhnuté prepojenie do južného krídla hradu.  
V návrhu bola vytvorená druhá prístupová cesta smerom z juhu, ktorá umožňuje prístup(autá, peší) 
k spoločenskej sále. Pred južným krídlom areálu je navrhované zarovnanie terénu do úrovne vstupu do foyer, 
kde sa bude nachádzať parkovanie a voľný priestor pre zhromažďovanie . Do ostatného priestoru  pred južným 
krídlo sú navrhnuté parkové úpravy a nová výsadzba zelene. Priestor sály ja navrhnutý tak aby umožňoval 
rôzne usporiadanie sedenia pre rozličné druhy spoločenských podujatí. 
Plochy pre parkovanie zamestnancov, návštevníkov a zásobovanie sa nachádzajú v severnej časti areálu.  
 
    
4.4.4.4.    ARCHITEKTONICKÉ RARCHITEKTONICKÉ RARCHITEKTONICKÉ RARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIEIEŠENIEIEŠENIEIEŠENIE    
Areál hradu v Hazlove je momentálne v zlom stave. Cieľom návrhu bolo zachovať a obnoviť časti areálu ktoré  
sa dodnes zachovali. 

Severná časť východného krídla :V najlepšom stave, bola využívaná ako pohostinstvo,pivovar. V 
projekte je navrhnutá zmena funkcie  tejto časti stavby. Nastali menšie úpravy interiéru a dispozícií. Celkový 
vzhľad sa ale zachováva. V prízemí sa bude nachádzať vstupná hala knižnice , kníhkupectvo a reštaurácia s 
kapacitou 18 miest.  V druhom nadzemnom podlaží je navrhnutý priestor knižnice s učebňami . 
Zo strednej a južnej časti východného krídla  a južného sa zachovali obvodové steny do výšky druhého 
nadzemného podlažia, konštrukcie interiéru a tiež zastrešenie sa nezachovali.  Navrhnutá je rekonštrukcia 
týchto obvodových stien do pôvodnej podoby a tiež nové zastrešenie časti stavby. V interiéroch južnej časti 
východného krídla sa budú nachádzať salóniky ( v prvom i druhom nadzemnom podlaží). Ich dispozičné 
riešenie vychádza z pôvodného usporiadania, navrhujem taktiež obnovu historických klenieb a stropov vo 
všetkých miestnostiach tejto časti stavby. Východné krídlo bude v druhom nadzemnom podlaží  prepojené s 
južným krídlom kde sa bude nachádzať multifunkčná sála s foyerom. Hlavný vstup do týchto priestorov je 
navrhnutý smerom z juhu. Využité budú pôvodné zrekonštuované vstupy do objektu. Druhého nadzemné 
podlažie  je prístupné zo vstupnej haly schodiskom a výťahom. V tomto priestore sa bude nachádzať balkónik, 
posedenie a bar. Pod úroveň vstupnej haly je navrhnuté vybudovanie jedného podzemného podlažia, ktoré 
bude slúžiť pre skladovacie priestory a toalety prístupné schodiskom a výťahom. Spoločenská sála je navrhnutá 
na výšku dvoch nadzemných podlaží. Úroveň podlahy novej sály bola znížená oproti pôvodnej výške podlahy  

z dôvodu zabezpečenia bezbariérového prístupu  do priestoru. Do sály je navrhnutý nový drevený trámový 
strop s bodovým osvetlením.  
 
Nová stavba je navrhnutá v západnej časti areálu, kde sa nachádzajú len fragmenty pôvodných stien hradu. 
Výsledný tvar hmoty vychádza z tvaru pôvodnej dnes už neexistujúcej stavby. Hlavnou ideou bolo vytvorenie 
novotvaru ktorý bude citlivo doplňovať ( tvarom a výškou) stávajúcu stavbu. Cieľom bolo jednoduchou 
minimalistickou hmotou, ktorá evokuje svojím vzhľadom hrad,  vytvoriť odkaz na minulosť na stavbu ktorá 
tam kedysi stála. Navrhnutá stavba bude slúžiť pre ubytovanie návštevníkov obce. Má tri nadzemné podlažia 
postavené na stávajúcom pivničnom priestore , ktorý je vyhĺbený do skaly. Hlavný vstup do budovy je z 
nádvoria hradu. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza recepcia, a veľký apartmán s dvoma  
dvojlôžkovými izbami a obývacím priestorom. V druhom nadzemnom podlaží, sa nachádzajú dve dvojlôžkové 
izby a jeden dvoj izbový apartmán, ktorý je možné využívať aj ako dve samostatné izby. Tretie nadzemné 
podlažie je tvorené terasou, jednou dvojlôžkovou izbou a apartmán s dvoma izbami , ktorý je tiež možné 
využívať ako dve samostatné izby. Fasáda stavby je jednoduchá nečelená, materiálom je kameň. 
 
Podzemné priestory  západného krídla: do priestorov sa vstupuje po novo navrhnutom schodisku. Po 
schodisku sa zostupuje do prednej pivnice lichobežníkového pôdorysu pod strednou časťou novonavrhnutej 
stavby hotela. Priestory sú vyhĺbené do skaly, nemajú žiadny vzťah k pôvodnému murivu prízemia západného 
krídla. Priestor ma pol oválnu asi kamennú, omietnutú valenú klenbu. Z prednej pivnice sa postupuje 
smerom na sever segmentovo zaklenutým omietnutým priestorom do pivnice pod severným priestorom 
prízemia. Tento priestor je tiež prevažne vyhĺbený do skaly, má polooválnu klenbu. 
Priestory pod južnou časťou stavby budú nevyužité, zasypané z dôvodu znižovania podlahy priestorov prvého 
nadzemného podlažia. 
Novonavrhovaný podzemný priestor sa nachádza pod navrhovaným foyerom. Do priestoru sa vstupuje 
schodiskom z 1.NPa výťahom. Priestor obsahuje toalety a sklady slúžiace pre spoločenskú sálu. 
 
 

5.5.5.5.    STAVEBNESTAVEBNESTAVEBNESTAVEBNE----TECHNICKÉ RIEŠENIETECHNICKÉ RIEŠENIETECHNICKÉ RIEŠENIETECHNICKÉ RIEŠENIE    
 
5.1  NOVÝ OBJEKT – nosný systém je riešený ako kombinácia murovaných nosných stien s drevenými 
trámovými stropmi. založenie je navrhnuté na základových pásoch pod  stenami. objekt bude zateplený 
kontaktným zateplovacím systémom z minerálnych izolačných dosiek. Povrch objektu bude obložený panelmi 
z prírodného kameňa kotvenými systémovo cez izoláciu do nosných stien. Výplne otvorov – su navrhnuté 
z drevených tepelne izolačných profilov so zasklením izolačnými dvojsklami. Schodisko a výťahová šachta sú 
železobetónové. 
  
5.2  REKONŠTRUOVANÁ ČASŤ –  Všetky obvodové steny zo zmiešaného muriva budú 
zrekonštruované do výšky druhého nadzemného podlažia. V južnom krídle sú navrhnuté nové stropné 
konštrukcie- drevené trámové stropy a nové zastrešenie objektu. V južnom krídle je navrhnutá obnova klenieb 
a stropov. 
 
5.3  TEHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
Požadované inžinierske siete budú privedené samostatne pre 
 Novonavrhovanú hotelovú časť  
Zrekonštruovaný existujúci objekt 

5.3.1Hotelová časť. 



Zásobovanie vodouZásobovanie vodouZásobovanie vodouZásobovanie vodou: samostatnou prípojkou z existujúceho verejného vodovodu vedeného 
v prístupovej komunikácii. Prípojka bude dimenzovaná na požadované výpočtové  množstvo potreby 
vody a požiarnej vody. Na prípojku budú napojené aj odbery vody v novozrealizovaných priestoroch 
v suteréne rekonštruovanej časti (hygienické zariadenia -0.01 až 0.06). Dĺžka prípojky bude cca.65m. 
Teplá voda bude pripravovaná decentrálne, v miestach jednotlivých odberov – prietokovými resp. 
zásobníkovými ohrievačmi (do 100 l). Ohrev vody bude elektrický. 
Kanalizácia:Kanalizácia:Kanalizácia:Kanalizácia: Objekt bude odkanalizovaný novou kanalizačnou prípojkou, ktorá sa napojí na 
existujúci verejný kanalizačný zberač vedený v prístupovej komunikácii. Na prípojku budú napojené aj 
novozrealizované priestory v suteréne rekonštruovanej časti (hygienické zariadenia -0.01 až 0.06). 
Dĺžka prípojky bude cca.65m. 
Zásobovanie elektrickou energiouZásobovanie elektrickou energiouZásobovanie elektrickou energiouZásobovanie elektrickou energiou: Objekt bude zásobovaný cez novovybudovanú podzemnú 
elektrickú prípojku z existujúcej trafostanice, ktorá je vo vzdialenosti cca. 85 m od objektu smerom na 
východ. Na prípojku budú napojené aj odbery novozrealizovaných priestorov existujúceho objektu 
priľahlých k hotelovej časti (spoločenská sála, foyer, suterénne priestory hygienických zariadení, 
strojovňa vzduchotechniky v podkrovných priestoroch). Dĺžka prípojky bude cca.85m. 
Zásobovanie plynomZásobovanie plynomZásobovanie plynomZásobovanie plynom: nerieši sa. 
Vetranie aVetranie aVetranie aVetranie a    klimatizáciaklimatizáciaklimatizáciaklimatizácia: Jednotlivé priestory budú vetrané prirodzeným spôsobom – infiltráciou 
otváravých okien. V miestnostiach bez okenných konštrukcií (niektoré WC, skladové priestory) budú 
umiestené malé axiálne ventilátory na odvod vzduchu, ktoré budú uvádzané do chodu spolu so 
svetlom. Vzduch bude odvedený cez technické jadrá nad strechu objektu. Vytypované priestory 
(hotelové izby, recepcia) budú vybavené splitovými stropnými klimatizáciami. Vnútorné jednotky 
budú tvoriť multisplitový systém napojený na jednu vonkajšiu jednotku umiestnenú na betónovom 
základe pri východnej fasáde objektu. 
Vykurovanie:Vykurovanie:Vykurovanie:Vykurovanie: Priestory vybavené splitovými stropnými klimatizáciami budú vykurované cez tieto 
jednotky (cirkulačné teplovzdušné vykurovanie), ostatné miestnosti budú temperované elektrickými 
„hadmi“, ktoré sa uložia do podlahy. 

 
5.3.2Zrekonštruovaná časť. 
Zásobovanie vodouZásobovanie vodouZásobovanie vodouZásobovanie vodou: samostatnou existujúcou prípojkou z verejného vodovodu vedeného 
v prístupovej komunikácii. Dimenzia prípojky  je vyhovujúca pre budúcu potrebu vody (vrátane 
požiarnej vody). V objekte budú zrealizované nové vodovodné rozvody podľa potreby 
architektonického návrhu. 
Teplá voda bude pripravovaná decentrálne, v miestach jednotlivých odberov – prietokovými resp. 
zásobníkovými ohrievačmi (do 300 l – pre potreby kuchyne). Ohrev vody bude elektrický. 
Kanalizácia:Kanalizácia:Kanalizácia:Kanalizácia: Objekt bude odkanalizovaný existujúcou kanalizačnou prípojkou, ktorá je napojená na 
existujúci verejný kanalizačný zberač vedený v prístupovej komunikácii. Kanalizačná prípojka má 
dostatočnú kapacitu pre odvod splaškovej a dažďovej vody z dotknutej časti objektu. V objekte budú 
zrealizované nové kanalizačné rozvody podľa potreby architektonického návrhu. 
Zásobovanie elektrickou energiouZásobovanie elektrickou energiouZásobovanie elektrickou energiouZásobovanie elektrickou energiou: Objekt bude zásobovaný cez existujúcu podzemnú elektrickú 
prípojku z existujúcej trafostanice, ktorá je vo vzdialenosti cca. 40 m od objektu smerom na východ.  
Prípojka končí v elektrickom rozvádzači na stene objektu. Rozvádzač a vnútorné rozvody elektriky 
budú rekonštruované. 
Zásobovanie plynomZásobovanie plynomZásobovanie plynomZásobovanie plynom: nerieši sa. 
Vetranie aVetranie aVetranie aVetranie a    klimatizáciaklimatizáciaklimatizáciaklimatizácia: Jednotlivé priestory budú vetrané prirodzeným spôsobom – infiltráciou 
otváravých okien. V miestnostiach bez okenných konštrukcií (niektoré WC, skladové priestory) budú 
umiestené malé axiálne ventilátory na odvod vzduchu, ktoré budú uvádzané do chodu spolu so 
svetlom. Vzduch bude odvedený potrubiami nad strechu objektu.  

Samostatné nútené vetranie budú mať: 
Reprezentačné priestory  1.13 a 1.14 
Suterénne priestory s hygienyckými zariadeniami 0.01 až 0.06 
Kuchyňa 1.26 
V  Reprezentačných priestoroch  1.13 a 1.14 budú v stropnej konštrukcii umiestnené výustky pre 
prívod a odvod vzduchu, výustky budú vyvedené zo vzduchotechnických potrubí umiestených 
v podkrovnom priestore nad dotknutými miestnosťami. V podkroví bude umiestnená aj 
vzduchotechnická strojovňa, kde budú osadené kompaktné klimatizačné jednotky, ktoré zabezpečia 
výmenu a úpravu požadovaného množstva vzduchu  (filtrácia, rekuperácia, ohrev, chladenie). 
Suterénne priestory s hygienyckými zariadeniami 0.01 až 0.06 budú vetrané samostatnou 
vzduchotechnickou vetvou vedenou zo vzduchotechnickej strojovne v podkroví – vertikálne potrubia 
budú kryté vhodnými stavebnými úpravami. 
Kuchyňa bude vetraná samostatne. Odvod vzduchu sa zabezpečí cez digestory nad sporákmi, prívod 
vzduchu bude riešený cez samostatné VZT-potrubie pod stropom miestnosti. V potrubí sa osadí 
ventilátor a el. ohrievač. 

 
 

Vytypované priestory (salóniky, reštaurácia) budú vybavené splitovými parapetnými klimatizáciami. 
Vnútorné jednotky budú tvoriť multisplitový systém napojený na dve vonkajšie jednotky, ktoré sa 
umiestnia na betónový základ pri západnej fasáde objektu. 
Vykurovanie:Vykurovanie:Vykurovanie:Vykurovanie: Priestory vybavené splitovými parapetnými klimatizáciami budú vykurované cez tieto 
jednotky (cirkulačné teplovzdušné vykurovanie), ostatné miestnosti (okrem 1.13 a 1.14) budú 
vykurované elektrickými sálavými priamovýhrevnými konvektormi, ktoré budú v zásade umiestňované 
pod okenné konštrukcie.  Uvedený spôsob vykurovania umožňuje individuálnu reguláciu výkonu 
v jednotlivých priestoroch. 
Reprezentačné priestory  1.13 a 1.14 je možné okrem teplovzdušného vykurovania  temperovať 
elektrickým podlahovým vykurovaním. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


































































