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 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1_ÚVOD, ŠIRŠÍ VZTAHY, STÁVAJÍCÍ STAV

Chalupa se nachází v katastrálním území obce Ramzová, okres Olomouc na pozemku p.č. 1029. 
Architektonický návrh chalupy se snaží zachovat a podpořit tradiční hodnoty a přírodní ráz území. 
Ramzová je typická horská vesnice s rozptýlenou zástavbou, v nadmořské výšce 700 – 780 m. 
n. m. V okolí se táhne horský masiv Jeseníků s Šerákem a Keprníkem (nadmořská výška asi 
1400 m. n. m.). Vesnice byla po válce vysídlena a postupně osídlována jednak trvalými, jednak 
přechodnými obyvateli. Dnes zde převažují rekreanti, kteří do chalup pravidelně dojíždí. Řada 
objektů je upravena pro rekreační účely. Jeseníky mají kvalitní předpoklady pro celoroční poby-
tovou rekreaci a turistiku, zvláště pak pro rozvíjení zimních sportů. 

2_ÚČEL STAVBY, ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ

Chalupa bude sloužit k rekreaci, popřípadě i k celoročnímu obývání. Cílem je kvalitní dispoziční 
řešení a vzhled domu, dle představ a požadavků stavebníků. Byť chalupa neleží v území CHKO 
Jeseníky, tak navrhované úpravy plně respektují obecně uznávané předpisy pro navrhování 
nových staveb v CHKO Jeseníky. Hmota chalupy plně respektuje takzvaný jesenický typ domu, 
typický pro danou oblast.

3_PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

a_prohlídka pozemku
b_projekt zaměření J + J Alexovi (rok 1994)
c_konzultace se stavebníkem

4_ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH STAVBY

Zahájení výstavby je plánováno ihned po dosažení stavebního povolení, nejpozději do 1 roku. 
Stavbu provede oprávněný odborný subjekt v souladu se stavebním zákonem.

5_POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Chalupa má tři nadzemní podlaží a je z části podsklepená. Dispoziční řešení chalupy je řešeno 
jako trojtrakt s přilehlou stodolou. Ve středním traktu, sloužící jako vstupní předsíň, se nachází 
dřevěné schodiště, propojující všechna patra chalupy, včetně suterénu. Z této předsíně jsou 
vstupy do jednotlivých pokojů. Vlevo od vstupních dveří je jídelna s kuchyní, propojená příčkou 
s ložnicí. Po pravé straně od vstupních dveří se nachází pokoj s chlebovou pecí. V prvním patře 
chalupy je v severozápadní části malá ložnice s přilehlými skladovými podstřešními prostorami. V 
nejvyšším patře chalupy je pouze v severozápadní části malá ložnice. V přízemí, se schodištěm v 
zadní části, je provizorní koupelna se vstupem do kamenné kolny. Tato kolna je o 45 cm níže od 
úrovně podlahy předsíně a je z ní vstup do venkovního prostoru za chalupou. Chalupa je z velké 
části provlhlá vzlínající vlhkostí z okolního svahu. Chalupa je částečně podsklepena. Sklepní 
prostor bude ponechán beze změny.

5_NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

První fází bude nutno zamezit vlhkosti vstupu do chalupy. V zadní části chalupy budou zbourány 
provizorní dřevěné přístavky chléva a suchého WC. 

V této zadní části pak bude následně vytěžena zemina až na úroveň základové spáry a v tom-
to prostoru bude provedena terasa s opěrnou zídkou. Za touto zídkou bude provedena drenáž 
odvádějící vodu mimo půdorys chalupy.
Mezi další zásadní úpravy domu bude provedení odpovídajícího sociálního zařízení, jak v přízemí, 
tak i v podkrovním prostoru. Dalšími úpravami pak bude využití celého podkrovního prostoru a 
postavení nového krytého vstupu do chalupy. Přes tento nový vstup se vejde do předsíně nebo 
chodby, kde bude nové mlynářské schodiště do jednotlivých pater chalupy. 
Z předsíně bude pak vstup do všech místností v chalupě. Na konci předsíně bude nové sociální 
zařízení. Vlevo od vstupu v předsíni se vejde do nově vzniklého obytného prostoru s novými 
kachlovými kamny. Vlevo od vstupu bude pokoj s chlebovou pecí, ponechán takřka beze změny, 
jen v jeho severovýchodní části bude proražen vstup do stávajícího prostoru kamenné kolny, kde 
bude zbudována technická místnost, malá předsíňka, ústící do venkovního krytého sezení a v 
předsíňce budou proraženy nové dveře do stávajícího prostoru stodoly. 
Stodola bude takřka beze změny. Její využití může být jako herna pro děti s pingpongovým stol-
em, či zavěšenou houpačkou na trámu, popřípadě může sloužit jako garáž či sklad stavebního 
materiálu. 
Po vstupu do druhého patra se budeme nacházet v chodbě ústící do třech podkrovních pokojů a 
sociálního zařízení. Pokoje na severovýchodní straně střechy budou prosvětleny půltovými vikýři. 
Po vstupu do nejvyššího patra chalupy budou po levé tak i po pravé straně zbudovány dva malé 
pokojíčky, prosvětlené ze štítové strany malým okénkem a jedním okénkem nově zbudovaným 
ve střešní partii.
Na venkovní terasu při severozápadní straně bude navazovat nové venkovní terénní schodiště 
spojující pobytovou louku s venkovní terasou. Z terasy bude též vstup do nově zbudovaného 
krytého sezení, které bude využívat stávající vybíhající křídlo chalupy, které v přízemí skýtalo 
bývalou kolnu. Tato kolna bude z venkovní části prolomena dvěma otvory se zaklenutím. Tímto 
bude přízemí bývalé kolny sloužit jako venkovní sezení s návazností na terasu.

7_STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Pozemek s chalupou je přístupný z veřejné komunikace. Zdrojem pitné vody je studna vně ob-
jektu, ze které je provedena provizorní přípojka, vedená do nově zbudované technické místnosti 
chalupy, kde bude voda následně ohřívána v expanzní nádobě. Odpadní vody budou přečištěny v 
čistírně odpadních vod a dále přepouštěny do kořenové čističky a likvidovány na pozemku. Topným 
médiem budou tuhá paliva a je zřízeno lokální vytápění. Podkrovní pokoje budou vytápěny dvěma 
novými krby, popřípadě krbovými kamny. V případě nevyužití těchto kamen bude v pokojích v 
podlaze zřízen otvor pro přístup teplého vzduchu z přízemí, opatřen regulačními dvířky. Přípojka 
elektrické energie je řešena závěsným kabelem z okolního rozvodu NN na jihozápadní štítovou 
stěnu a odtud přes pojistkovou skříň do rozvaděče, umístěného ve stěně vstupního průčelí.

PLOCHA POZEMKU : ................................ 4350 m

ZASTAVĚNÁ PLOCHA CHALUPY : .............207 m

ZAHÁJENÍ STAVBY: ................................... JARO 2015
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pohled z terasy na kryté venkovní sezení 
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