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ABSTRAKT  
Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby vinařství v Drnholci v ulici Vý-
sluní na parcele č.1643/81. Pozemek je svažitý a jeho celková plocha je 18 158 m2. 
Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Svislou nosnou kon-
strukci v podzemním podlaží tvoří železobetonové monolitické stěny a v nadzem-
ních podlažích vápenopískové tvárnice. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy 
z předpjatých panelů Spiroll. Střecha je navržena jako jednoplášťová vegetační 
a plochá. Tento vinařský komplex je rozdělen do 4 samostatně funkčních provozů, a 
to výroba vína, administrativní část, ubytování a poslední částí je degustační míst-
nost s maloobchodem. V podzemním podlaží je situována výroba vína a technické 
zázemí. V prvním nadzemním podlaží je oddělená část s degustační místností a jejím 
zázemím, dále zde je část výroby vína, maloobchod, kanceláře a zázemí pro zaměst-
nance. Ve druhém nadzemním podlaží je navrženo ubytování. Při návrhu budovy 
je kladen důraz na architektonický ráz, přičemž budova splňuje energetické poža-
davky v plném rozsahu. Tvarové řešení je navrženo tak, aby objekt zapadl do pro-
středí vinohradů.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Vinařství, degustační místnost, ubytování, výroba vína, plochá střecha, zelená stře-
cha  

ABSTRACT  
The aim of the Master thesis is to design a new building of winery in Drnholec in Vý-
sluní street located on plot No. 1643/81. It is a sloping plot with total area 18 158 m2. 
The building has two above-ground floors and a basement. In the basement there 
is a vertical load-bearing structure consists of cast-in-place reinforced conrete and 
in the above-ground floor there are sand-lime blocks. A horizontal load-bearing 
structure are design from prestressed panel Spiroll. There is designed a green warm 
flat roof. This complex of winery is divided into four independently functional ope-
ration: wine production, administrative part, accommodation and tasting room with 
retail. In the basement there is situated wine production with technical facilities. 
In the ground floor there is a separate area with tasting room and its support area, 
further there is a part of wine production, retail, office and staff facilities. In the first 
floor there is accommodation. The design of the building emphasizes the architectu-
ral character and the building also meets the energy requirements in full. The shape 
solution is designed so that the object fits into the vineyard environment.  

KEYWORDS  
Winery, tasting room, accommodation, wine production, flat roof, green roof  
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1 Úvod 

Diplomová práce řeší vypracování prováděcí projektové dokumentace novostavby 
vinařství v okrajové části městysu Drnholec. Řešený prostor se nachází na parcele 
č. 1643/81 v katastrálním území Drnholec. Stavba bude situována v krajní části 
městysu Drnholec, blízko jedné z hlavních cest, na které jsou vinné sklepy. Vinařství 
se zároveň bude nacházet v blízkosti čtvrti nově vybudovaných rodinných domů. Dle 
výpisu z katastru nemovitostí není pozemek č. 1643/81 ve vlastnictví investora. 
Vlastníkem tohoto pozemku je Španiel Jan. Investor má v úmyslu odkoupit území od 
zmíněného majitele, tak aby bylo možné využít vlastnictví pozemku č. 1643/81. 

Objekt je novostavbou třípodlažního, podsklepeného, samostatně stojícího vi-
nařství s možností ubytování. Tento vinařský komplex je rozdělen do 4 samostatně 
funkčních provozů, a to výroba vína, administrativní část, ubytování a poslední částí 
je degustační místnost a maloobchod. Kombinace těchto provozů je tak ideální vol-
bou pro turisty, zajímající se o dovolenou s vinařskou tématikou. Při návrhu budovy 
je kladen důraz na architektonický ráz, přičemž budova splňuje energetické poža-
davky v plném rozsahu. Tvarové řešení je navrženo tak, aby objekt zapadl do pro-
středí vinohradů. 

Konstrukční systém je nehořlavý. Svislou nosnou konstrukci v podzemním 
podlaží tvoří železobetonové monolitické stěny a v nadzemních podlažích vápeno-
pískové tvárnice a nenosné konstrukce tvoří vápenopískové tvárnice a SDK příčky. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů Spiroll. Uvnitř ob-
jektu je navržené železobetonové ztužující jádro, které probíhá přes všechna podlaží 
objektu. Konstrukce střechy je řešena formou jednoplášťové ploché vegetační stře-
chy. Výplně otvorů jsou hliníkové. Venkovní hmota objektu je rozdělena do dvou 
částí, a to probarvenou silikátovou omítkou v šedé barvě a obklad z lehkých betono-
vých obkladů. Soklová část je řešena dekorativní omítkou z tzv. marmolit v béžové 
barvě. Obvodová konstrukce je řešena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). 
Schodiště jsou železobetonové monolitické povrchovou úpravou z keramických 
dlaždic. Stavba je založena na kombinaci základových pasů a patek z prostého be-
tonu. 

Součástí diplomové práce je průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, vý-
kresy prováděcí projektové dokumentace, přípravné návrhy základů, schodiště, 
stropní desky a dispoziční a architektonická studie. Práce také obsahuje posouzení 
z hlediska tepelné techniky, akustiky, osvětlení apod., které je obsaženo v části sta-
vební fyzika. Součástí práce je také požárně bezpečnostní řešení včetně výkresů. Ob-
jekt je navržen v souladu s požadavky stavebně technickými a architektonickými. 
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2 Vlastní práce 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 
Vinařství 

b) Místo stavby 
Drnholec – kat. území Drnholec 
Okres Břeclav, Jihomoravský kraj 
Parcelní číslo: 1643/81 

c) Předmět dokumentace 
Předmětem je projektová dokumentace pro provedení stavby, která řeší výstavbu 
vinařství. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno: Petr Kabátek 
Adresa: Dolní 14, 588 32 Brtnice 
IČO: 06395864 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jméno: Bc. Michal Nestrojil 
Adresa: Školní 362, 588 32 Brtnice 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Stavební a inženýrské objekty  
SO.01 Vinařství 
SO.02 Soustava retenčních nádrží 
SO.03 Soustava vsakovacích boxů 
SO.04 Přípojka vodovodního řádu 
SO.05 Přípojka středotlakého plynu 
SO.06 Přípojka splaškové kanalizace 
SO.07 Přípojka elektrického nízkého napětí 
SO.08 Vedení dešťové vody 
SO.09 Veřejného osvětlení 
SO.10 Parkoviště a napojení na místní komunikaci 
SO.11 Opěrné gabionové zdi a úprava zeleně veřejných prostor 
SO.12 Chodníky 
SO.13 Okapový chodník 
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SO.14 Pergola 1 
SO.15 Pergola 2 
SO.16 Terasa 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
a) vizuální prohlídka stavební parcely, 

b) limity dané platným územním plánem městysu Drnholec, 

 platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrobě a projektové činnosti, 

 katastrální mapy daného území a údaje poskytnuté katastrem nemovitostí, 

 fotodokumentace pozemku, 

 územní plán městysu Drnholec, 

 zajištění dokumentace o existenci sítí od jednotlivých provozovatelů, 

 požadavky a přání investora, 

 geologická mapa ČR, M 1:50 000, 

 obecné informace BPEJ, 

 letecké mapy M 1:2 000 + M 1:5 000, 

 stavebně-technický průzkum pozemků dotčených stavbou projektantem, 

 polohopis a výškopis zájmového prostoru.  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

      a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a neza-
stavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosa-
vadní využití a zastavěnost území 

Řešený prostor se nachází na parcele č. 1643/81 v katastrálním území Drnholec. 
Stavba bude situována v krajní části městysu Drnholec, blízko jedné z hlavních cest, 
ve kterých jsou vinné sklepy. Vinařství se zároveň bude nacházet v blízkosti čtvrti 
nově vybudovaných rodinných domů. 

Dle výpisu z katastru nemovitostí není pozemek č. 1643/81 ve vlastnictví in-
vestora. Vlastníkem tohoto pozemku je Španiel Jan. Investor má v úmyslu odkoupit 
území od zmíněného majitele, tak aby bylo možné využít vlastnictví pozemku 
č. 1643/81. 

      b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem 

Podmínky byly splněny. 

      c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Projektová dokumentace je v souladu se záměrem územně plánované dokumentace, 
s cíli a úkoly územního plánování. Objekt je navržen v souladu s územním plánem. 
Plochy jsou zde dle ÚP určeny pro výstavu vinných sklepů. 

      d)  Informace o výjimkách z obecných požadavků na využívání území 

Pro území stavby nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území. 

      e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska dotčených orgánu nejsou součástí dokumentace. Jedná se pouze o diplo-
movou práci. 

      f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický prů-
zkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Geologický průzkum nebyl v rámci diplomové práce proveden. Předpokládá se za-
třídění zeminy: F3 –písčitý jíl, hlína písčitá s pevnou, místy tuhou, konzistencí; 
Rdt = 250 kPa. 

Na pozemku nebyl proveden radonový průzkum. Předpokládá se zatřídění do 
nízkého radonového rizika. 
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      g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Navrhovaný objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani zvláště 
chráněném území. Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, 
ani v poddolovaném území. Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska 
ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná 
pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přiro-
zené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. Neje-
dená se ani o záplavové území. 

      h) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém území. Pozemek neleží v chráněném území, ani 
na něm není lesní porost. Pozemek není poddolován ani se na něm nenachází zdroje 
nerostných surovin. 

      i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba ani její zařízení nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby, zejména 
není zdrojem škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu. Bě-
hem výstavby dojde k částečnému zhoršení stávajících životních podmínek v okolí 
navrhované stavby (především prašnost a hluk), ale nedojde k jiným negativním vli-
vům na okolní zástavbu a pozemky. Po uvedení stavby do provozu se stávající vliv 
na okolí nezmění. Dešťová voda ze střech, a okolních zpevněných ploch bude likvi-
dovaná na pozemku pomocí soustavy akumulačních nádrží, vsakovacích bloků a od-
vodňovacích žlabů. Stavba nijak nenaruší a nijak nezmění odtokové poměry v území. 

      j) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Na místě, kde bude stavba prováděna, se v současné době nenachází žádné objekty 
ani žádná jiná zařízení. Před zahájením výstavby bude odstraněna většina stávají-
cích keřů a stromů. 

Bude také sejmuta ornice, která bude uskladněna na staveništi. Po dokončení 
stavebních prací bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. 

      k) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků ur-
čených k plnění funkce lesa 

Vzhledem k umístění novostavby na předmětné stavební parcele, která je chráněna 
pomocí zemědělského půdního fondu, je nutné stanovit výměru pro vyjmutí. Na po-
zemku je evidován kód BPEJ 00501, který spadá do 2. třídy ochrany zemědělského 
půdního fondu a její průměrná cena je 9,18 Kč/m2 dle vyhlášky 441/2013 Sb. Pro 
navrhovanou stavbu je nutné provést vyjmutí celkem 6 710 m2, včetně zpevněných 
ploch a ploch pro parkoviště. V této ploše dojde k odebrání ornice v minimální 
tloušťce 300 mm. 
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      l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového pří-
stupu k navrhované stavbě 

Nové komunikace a zpevněné plochy na pozemku budou připojeny místním sjez-
dem na přilehlou komunikaci. Sjezd bude napojen na místní komunikaci na jihový-
chodní straně pozemku.  

Pozemek není zasíťován. Stavba je navržena tak, aby umožnila napojení na in-
ženýrské sítě. Napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno z jihovýchodní 
strany z ulice Výsluní. Objekt vinařství bude napojen na veřejnou splaškovou kana-
lizaci, elektrickou energii, veřejný vodovod a plynovod. Dešťová voda ze střech 
a zpevněných ploch bude svedena do akumulačních nádrží a vsakovacích bloků. 

Příjezd k objektu je z jihovýchodní strany z ulice Na Výsluní. V blízkosti sjezdu 
do areálu vinařství je řešeno odstavné parkoviště pro návštěvníky vinařství. Hlavní 
vchod do objektu bude z jihovýchodní strany. 

Objekt vinařství je celý řešen s ohledem na možnost užívání osobami s omeze-
nou schopností pohybu a orientace. Návrh je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Přístup do objektu z exteriéru i překonání jiných výškových úrovní kolem domu 
je řešeno pomocí chodníků. V navrhovaném parkovišti na jihovýchodní části po-
zemku jsou řešena dvě místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

      m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není časově vázaná ani podmiňovaná na jiné stavby nebo opatření v dotče-
ném území. Stavba nevyžaduje žádné podmiňující, vyvolané ani související investice. 
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      n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba pro-
vádí 

Tab. 1 Seznam pozemků 

Parcely přímo dotčené stavbou 

Parc. číslo Druh pozemku Způsob využití Výměra Vlastník 

1643/81 Orná půda - 18458 
Španiel Jan, 

Tyršova 429/36, 
69183 Drnholec 

1643/93 Ostatní plochy Zeleň 2160 

Městys 
Drnholec, 

Kostelní 368, 
69183 Drnholec 

1643/10 Ostatní plochy Ostatní 
komunikace 

2516 

Městys 
Drnholec, 

Kostelní 368, 
69183 Drnholec 

Seznam sousedních parcel 

Parc. číslo Druh pozemku Způsob využití Výměra (m2) Vlastník 

1643/82 Vinice - 1599 

AGRO – Měřín, 
a.s., Zarybník 
516, 59442 

Měřín 

1643/14 Ostatní plocha 
Ostatní 

komunikace 787 

Městys 
Drnholec, 

Kostelní 368, 
69183 Drnholec 

1643/80 Vinice - 3324 
Pláněk Radek, 

Tyršova 423/24, 
69183 Drnholec 

1643/97 Ostatní plocha Jiná plocha 119 
Pláněk Radek, 

Tyršova 423/24, 
69183 Drnholec 

1643/98 Orná půda - 229 
Pláněk Radek, 

Tyršova 423/24, 
69183 Drnholec 
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      o) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo nebo bezpeč-
nostní pásmo 

Na stavebním pozemku se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Ná-
vrhem vinařství nevzniknou na sousedních pozemcích žádná ochranná ani bezpeč-
nostní pásma. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

      a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

      b) Účel užívání stavby 

Stavba je rozdělena do 4 samostatně funkčních provozů, a to výroba vína, adminis-
trativní část, ubytování a poslední částí je degustační místnost a maloobchod. Objekt 
je podsklepen a má dvě nadzemní podlaží. 

      c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

      d) Informace o výjimkách z technických požadavků na stavbu a o požadav-
cích na bezbariérové užívání stavby 

Nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

      e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska dotčených orgánu nejsou součástí dokumentace. Jedná se pouze o diplo-
movou práci. 

      f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů jako např.: zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V místě stavby 
se nenachází objekty evidované v Ústředním seznamu nemovitých kulturních pamá-
tek. Dle právních předpisů stavba nepodléhá žádné ochraně. 

      g) Návrhové parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Bude se jednat o samostatně stojící objekt o zastavěné ploše cca 735 m2. Vinařství je 
navrženo se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V pod-
zemním podlaží je situována výroba vína, technické zázemí. V prvním nadzemním 
podlaží je oddělená část s degustační místností a jejím zázemím, dále zde je část vý-
roby vína, maloobchod, kanceláře a zázemí pro zaměstnance. Ve druhém nadzem-
ním podlaží je navrženo ubytování. 
 



20 

Plocha pozemku: 18 458 m2 
Zastavěná plocha: 735 m2 
Procento zastavění: 4 % 
Obestavěný prostor: 7 081 m3 
Plocha pochozích zpevněných ploch: 140 m2 
Plocha pojízdných komunikací a parkovišť: 1 355 m2 
Plocha zeleně na pozemku: 16 228 m2 
Plocha zeleně na vegetačních střechách: 549,6 m2 
Počet parkovacích míst: 17 (12 pro návštěvníky, 3 pro zaměstnance, 2 bezbariérové) 

      h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospoda-
ření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů 
a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Základní bilance spotřeby energie, kterou bude stavba ročně spotřebovávat, bude 
stanovena projektanty jednotlivých profesí a vypsána v příslušných technických 
zprávách těchto profesí – není součástí diplomové práce. 

Objekt je navržen v souladu s platnou normou a energetickými předpisy. Obvo-
dové konstrukce stavby jsou navrženy tak, aby splňovaly doporučené hodnoty. 
Energetický štítek obálky budovy: budova spadá do třídy A. 

Stavba bude napojena na veřejný vodovod, plynovod, vedení nízkého napětí 
a na splaškovou kanalizaci. V objektu se předpokládá produkování směsného komu-
nálního odpadu. Odpad bude tříděn a umisťován do kontejnerů pro odpad, které 
budou umístěny vně budovy v prostoru pro zásobování restaurace. Zásobování ob-
jektu pitnou vodou bude provedeno přípojkou z veřejného vodovodu, která bude 
vybudována před zahájením stavebních prací na budově. Přípojka bude přivedena 
do technické místnosti, kde bude umístěn uzávěr přívodu vody. 

Elektřina bude provedena novou přípojkou NN, která bude vedena jako pod-
zemní, ze stávající trafostanice do rozvodné skříně. 

Dešťová voda ze střech bude svedena do akumulačních nádrží a vsakovacích 
bloků. Z akumulačních nádrží bude dešťová voda využívána k zavlažování vino-
hradu. Odpadní splaškové vody budou likvidovány novou kanalizační přípojkou na-
pojenou na veřejnou jednotnou kanalizaci. Výstavbou nedojde ke zhoršení životního 
prostředí v okolí stavby. 

      i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, čle-
nění na etapy 

Uvedené předběžné údaje o termínu, délce výstavby a etapizaci budou upřesněny 
podle záměru investora. Níže uvedenou lhůtu výstavby lze považovat za pouze ori-
entační. 

Předpokládaná se, že realizace bude probíhat postupně po jednotlivých ucele-
ných etapách. Zahájení stavby se předpokládá na jaře roku 2021. 

      j) Orientační náklady stavby 

Odhad nákladů je 63,7 milionu Kč bez DPH. Pro odhad ceny jsou použity cenové uka-
zatele pro rok 2019, kde se pro stavbu občanského vybavení odhaduje 7 315 Kč/m3 

(průměr pro budovy občanské výstavby se svislou nosnou konstrukcí zděná z cihel, 
tvárnic, bloků). 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

      a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt vinařství je navržen v lokalitě, která je dle územního plánu určena pro vý-
stavbu vinných sklepů. Pozemek určený k výstavbě má svažitý terén. Jedná se o se-
verovýchodní svah. Budova vinařství je navržena tak, aby tento svah přirozeně svým 
tvarem kopírovala. Na zbylé části pozemku je navrženo parkoviště pro návštěvníky. 
Pozemek kolem objektu bude zatravněný s výsadbou stromů, keřů a v zadní části 
pozemku, bude využit pro novou výsadbu vinné révy. 

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláštně chrá-
něném územím nebo v záplavové oblasti. 

Objekt bude dopravně napojen na automobilovou dopravu a cyklostezku z ulice 
Na Vyhlídce. Vinařství je situováno na východní části pozemku. Hlavní vstup do ob-
jektu je umístěn z jihovýchodní strany. 

Z hlediska urbanismu bude stavba navržena v takovém provedení, aby plně ko-
respondovala s okolními stavbami a nijak nenarušovala vzhled a začlenění do kra-
jiny. Stavba bude respektovat okolní zástavbu svou hmotou i tvarem střechy. 

      b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového 
a barevného řešení 

Architektonické a barevné řešení a použité materiály budou realizovány v souladu 
se standardy stavebníka. Z hlediska výtvarného se při návrhu jednotlivých staveb 
upřednostňovaly jednoduché geometrické tvary. Skládá se ze dvou různě vysokých 
kvádrů. Objekt má dvě nadzemní podlaží, a také podzemní podlaží. První nadzemní 
podlaží slouží ke zpracování vína, administrativě a veřejné části, do které spadá de-
gustace a druhé nadzemní podloží pro ubytování. Suterén slouží ke skladování 
a zpracování produktu. Stavba je zastřešena plochou jednoplášťovou vegetační stře-
chou. Cílem bylo navrhnout stavbu, aby byla co nejvíce propojená s venkovní zelení 
a s maximem přirozeného světla. 

Venkovní hmota objektu je rozdělena do dvou částí, a to probarvenou silikáto-
vou omítkou v šedé barvě a obklad z lehkých betonových obkladů. Soklová část je 
řešena dekorativní omítkou z tzv. marmolit v béžové barvě. Obvodová konstrukce 
je řešena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS).  

B.2.3 Celkové provozní řešení 
Jedná se o novostavbu vinařství se dvěma nadzemníma a jedním podzemním podla-
žím. Stavba je v nadzemní části rozdělena do čtyř samostatně funkčních provozů, 
a to výroba vína, administrativní část, ubytování a poslední částí je degustační míst-
nost a maloobchod. Všechny tyto části mají pro návštěvníky společný vstup s re-
cepcí. 

Jihovýchodní část objektu má jedno nadzemní podlaží a je tvořena prostorem 
pro výrobu vína, který je propojený se suterénem, které slouží ke skladování vína 
a zpracování produktu. 

V druhé části objektu (zbytek prvního nadzemního podlaží a druhé nadzemní 
podlaží) jsou prostory určené pro administrativní část, ubytování a poslední částí je 
degustační místnost a maloobchod. Jihozápadní část objektu je tvořena prostorem 
pro degustaci vína a jejím zázemím. Provozní doba degustační místnosti se 
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předpokládá od 14:00 do 22:00. Restaurace bude sloužit ke stravování návštěvníků 
vinařství. V této části objektu se nachází vlastní prostor degustační místnosti, ku-
chyň, sklady potravin, kuchyňského vybavení, odpady a hygienické zázemí pro ná-
vštěvníky restaurace. Severovýchodní část slouží jako zázemí pro zaměstnance a ad-
ministrativní část, tyto části mají svůj samostatný vstup. Východní část tvoří malo-
obchod s recepcí, kde se předpokládá provozní doba od 11:00 do 20:00. V druhém 
nadzemním podlaží jsou umístěny pokoje pro návštěvníky. 

Hlavní vstup do objektu je navržen z jihovýchodní strany. Z jihovýchodní strany 
je také situovány vstup pro zaměstnance a na západní straně je vstup pro příjem 
zboží. Dále z vinařství vedou další dva východy, které slouží k expedici vína a výrobě 
vína. Technické zázemí objektu je tvořeno technickou místností, elektrorozvodnou 
a strojovnou vzduchotechniky. 

Provoz mezi kuchyní a restaurací je zajištěn pomocí officu. Do něj budou mít 
přístup pouze zaměstnanci restaurace. Samotná kuchyň a její zázemí jsou rozděleny 
na čistý a špinavý provoz. Špinavý provoz začíná vstupem pro zaměstnance, chod-
bou a navazuje na filtr tvořený šatnami a hygienickým zázemím pro zaměstnance. 
Čistou zónu pak tvoří chodba, na kterou navazují jednotlivé sklady a kuchyň. Poža-
davky na čistotu jsou zde náročnější než v případě vinařství a jsou dány hygienic-
kými předpisy. S ohledem na udržení čistoty bude probíhat zásobování v určeném 
intervalu, a v takovou denní dobu, aby nedošlo ke kolizi s provozem kuchyňského 
zařízení nebo byla kolize pouze minimální. 

Kolem objektu budou provedeny zpevněné plochy pro dopravní obslužnost 
včetně nového sjezdu, který bude směřovat na místní komunikaci. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt vinařství je celý řešen s ohledem na možnost užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Návrh je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. obec-
ných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Přístup do objektu z exteriéru i překonání jiných výškových úrovní kolem do-
mu je řešeno pomocí chodníků. V navrhovaném parkovišti na jihovýchodní části po-
zemku jsou řešena 2 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Všechny podlaží vinařství jsou propojeny výtahem, který splňuje požadavky 
pro bezbariérový výtah. Veškeré výškové rozdíly v objektu jsou do 20 mm. Hlavní 
vstup je řešen bezbariérově. Před vstupem do budov je vždy minimální plocha 
1 500x2 000 mm. Vstupy do objektu jsou vždy nejméně 1 250 mm široké a mini-
mální šířka jednoho křídla 900 mm. Dveře by měly být zaskleny minimálně od výšky 
400 mm. 

V blízkosti degustační místnosti jsou navrženy dvě WC jako bezbariérové, a to 
jedna pro muže a jedna pro ženy. V objektu se také nachází jeden bezbariérový po-
koj, ve kterém je umístěno bezbariérové hygienické zázemí. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a provedena v souladu s vyhláškou 268/2009., o technických po-
žadavcích na stavby, §15 bezpečnost při provádění a užívání staveb. Stavbu i její jed-
notlivé prostory je možno užívat pouze takovým způsobem, který byl určen projek-
tovou dokumentací. Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená 
s užíváním stavby. Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu 
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vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy, předepsanými pro tato zařízení pří-
slušnými normami a nařízením vlády č. 11/2002 ve znění 119/2002 Sb. a 405/2004 
Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálu. 
Na střešní konstrukci jsou umístěny záchytné kotvící body pro zaháknutí. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

      a) Stavební řešení 

Jedná se o novostavbu vinařství se dvěma nadzemníma a jedním podzemním podla-
žím. Konstrukční systém je nehořlavý. Svislou nosnou konstrukci v podzemním pod-
laží tvoří železobetonové monolitické stěny a v nadzemních podlažích vápenopís-
kové tvárnice a nenosné konstrukce tvoří vápenopískové tvárnice a SDK příčky. Vo-
dorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů Spiroll. Uvnitř ob-
jektu je navržené železobetonové ztužující jádro, které probíhá přes všechna podlaží 
objektu. Konstrukce střechy je řešena formou jednoplášťové ploché vegetační stře-
chy. Výplně otvorů jsou hliníkové. Venkovní hmota objektu je rozdělena do dvou 
částí, a to probarvenou silikátovou omítkou v šedé barvě a obklad z lehkých betono-
vých obkladů. Soklová část je řešena dekorativní omítkou z tzv. marmolit v béžové 
barvě. Obvodová konstrukce je řešena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). 
Schodiště jsou železobetonové monolitické povrchovou úpravou z keramických 
dlaždic. Stavba je založena na kombinaci základových pasů a patek z prostého be-
tonu. 

Pozn. obchodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující tech-
nické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků 

      b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 
Bude sejmuta ornice v tloušťce 300 mm v ploše budoucího sportovního centra 
a zpevněných ploch kolem objektu. Skrývka ornice bude uložena na pozemku pro 
pozdější úpravu terénu. Bude provedeno vyhloubení stavební jámy a výkop zákla-
dových pasů a patek. Předpokládá se možnost provádění výkopů figur bez nutnosti 
pažení. Zároveň při výkopu musí být zřízeny dočasné odvodňovací rýhy se sklonem 
5,0 %. Budou také provedeny výkopy pro umístění inženýrských sítí. Konečné te-
rénní úpravy kolem stavby se budou týkat napojení původního terénu a nově navr-
žených ploch. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním základové 
spáry. 

Základové konstrukce a podkladní deska 
Předpokládaná zemina v prostoru stavby je F3 –písčitý jíl, hlína písčitá s pevnou, 
místy tuhou, konzistencí; Rdt = 250 kPa. Při odkrytí základové spáry je nutno přizvat 
statika nebo stavbyvedoucího a posoudit základové poměry. V případě nevhodných 
základových poměrů je nutné přehodnotit zakládání stavby. Výkop základových 
pasů nebo patek se musí ihned betonovat. Základové konstrukce budou provedeny 
ze základových pasů a patek z prostého betonu. Základ pod schodištěm bude také 
z prostého betonu. Podkladní deska v tloušťce 150 mm bude provedena z betonu 
vyztuženého KARI sítí 150x150 mm. Základ pod výtahovou šachtou bude 
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z železobetonové základové desky v tloušťce 300 mm. Podrobné informace viz vý-
kres Základy. 

Při betonáži bude nutné provést řádnou koordinaci prostupů dle jednotlivých 
profesí. Nesmí se zapomenout na vynechání prostupů pro ležaté rozvody kanalizace, 
prostupy pro přívod přípojek jednotlivých inženýrských sítí a vložení zemnících 
pásků FeZn pro uzemnění hromosvodné soustavy a elektroinstalace viz. Projekt 
elektroinstalace (příloha není, jedná se o diplomovou práci). 

Svislé nosné konstrukce 
Svislou nosnou konstrukci v podzemním podlaží tvoří železobetonové monolitické 
stěny z betonu C25/30 a výztuže B500B a v nadzemních podlažích vápenopískové 
tvárnice. Uvnitř objektu je navržené železobetonové ztužující jádro, které probíhá 
přes všechna podlaží objektu. Ztužující jádro je tvořeno železobetonovou monolitic-
kou zdí o tloušťce 250 mm. Rozměry železobetonových prvků jsou určeny pouze 
orientačně a je třeba provést statický výpočet. Návrh a umístění výztuží a posouzení 
konstrukcí bude provedeno na základě statického posudku, který není součástí této 
práce. 

Nosné překlady 
Nosné překlady nad vnějšími otvory jsou tvořeny kombinacemi KS-QUADRO plochý 
překlad pro přesné zdivo, věncovka šířky 250 z tvárnic KS VĚNCOVKY U-SCHALE 
8DF/240 a železobetonovými monolitickými překlady. Překlady vnitřní nad dveřmi 
jsou navrženy z KS-QUADRO plochý překlad pro přesné zdivo.  Zdivo bude prová-
děno dle technologického postupu výrobce. 

Stěny výtahové šachty budou provedeny jako monolitické železobetonové 
tloušťky 200 mm z betonu C25/30. Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí 
bude provedeno na základě statického posudku, který není součástí této práce. 

Podrobná skladba konstrukcí viz. příloha Výpis skladeb konstrukcí. Pozn. ob-
chodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické parame-
try, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 

Příčky 

Příčky mezi jednotlivými místnostmi tvoří vápenopískové tvárnice KS-QUATRO 
E/150 tloušťky 150 mm, KALKSANDSTEIN KS-PŘÍČKOVKA P7 LP tloušťky 100 mm 
a sádrokartonové příčky. Překlady vnitřní nad dveřmi jsou navrženy z KS-QUADRO 
plochý překlad pro přesné zdivo, nebo pomocí konstrukce z SDK. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. Pozn. ob-
chodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické parame-
try, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 

Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů Spiroll. Na tyto 
panely bude provedena vyrovnávací vrstva o tloušťce 40 mm z důvodů nerovno-
měrného povrchu způsobeného vlivem různého nadvýšení panelů, defektů, různého 
zatížení atd. Jednotlivé panely jsou uloženy v potřebných rozměrech na nosné zdivo, 
resp. na věncích příslušných tlouštěk. Při ukládání panelů byl respektován technický 
a technologický postup daný výrobcem. Nad veškerými nosnými konstrukcemi stěn 
objektu budou zhotoveny obvodové a vnitřní ztužující věnce pomocí věncovek firmy 
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KALKSANDSTEIN. Typy použitých tvarovek jsou uvažovány KS-8DF/240 pro stěny 
šířky 240 mm, KS-7DF/200 pro stěny šířky 200 mm. Věnce můžou být provázány se 
stropní konstrukcí. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. Pozn. ob-
chodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické parame-
try, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 

Vodorovné překlady 
Vodorovné překlady nad okenními otvory budou zhotoveny z plochých překladů 
KS-QUATRO pro přesné zdivo v potřebné tloušťce podle místa provedení. Tyto pře-
klady budou dodatečně doplněny a srovnány do modulu zdiv pomocí vyrovnávacích 
bloků KSKIMMSTEIN opět v potřebné tloušťce. Díky tomuto opatření jsou veškeré 
zděné konstrukce uvažovány bez dořezů ve výškovém modulu zdiva. Nad většími 
okenními otvory (místa garáží a podobně) budou použity překlady zhotovené z věn-
covek KSVĚNCOVKA U-SCHALE 8DF/240 a vyplnění věncovky pomocí betonu 
C25/30 XC1 + oceli B500B. Železobetonové konstrukce budou navrženy autorizova-
ným statikem. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. Pozn. ob-
chodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické parame-
try, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 

Schodiště 
Ve vinařství je jedno schodiště. Schodiště je navrženo jako trojramenné, železobeto-
nové monolitické, deskové s obložením z keramické dlažby. Schodišťová ramena 
a mezi podlažní podesta jsou vetknuty do schodišťových nosných zdí (viz výkres 
tvaru stropu nad 1NP). Schodišťové stupně budou součástí železobetonové desky. 
Šířka ramene je 1 400 mm. Schodišťové stupně z 1S do 1NP mají výšku 164,8mm 
a šířku 300 mm, z 1NP do 2NP mají výšku 170,5 mm a šířku 300 mm. Zábradlí je 
tvořené madlem ve výšce 1 000 mm. Konstrukci schodiště je nutné provádět v sou-
činnosti s betonáží stropní desky. 

Schodiště je provedeno ze železobetonu z betonu C 30/37 a oceli B 500B, třída 
prostředí XC1, konstrukční třída S4 s frakcí kameniva do 8 mm, tloušťka schodišťo-
vých desek bez stupňů je 150 mm. Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí 
bude provedeno na základě statického posudku, který není součástí této práce. Po-
drobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

Střešní konstrukce 
Střecha nad vinařstvím je provedena jako jednoplášťová, zateplená a nepochozí 
s výjimkou revizních kontrol, oprav a udržování zeleně. Nosnou konstrukci tvoří 
předpjaté stropní železobetonové panely SPIROLL. Na konstrukci je následně navr-
žena spádová vrstva z lité cementové pěny PORIMETR PS, na kterou je proveden 
modifikovaný asfaltový pás. Spádová vrstva z betonu je zvolena s ohledem na využití 
modifikovaného asfaltového pásu vložka z al s nakašírováním na vložce ze skleně-
ných vláken jako pojistné hydroizolační vrstvy. Tato vrstva slouží také jako parotěs-
nící vrstva. Tepelná izolace je zhotovena z expandovaného polystyrenu EPS 150S 
a 100S. Hlavní hydroizolace je poté navržena ze souvrství modifikovaných asfalto-
vých pásů s vložkou ze skleněné tkaniny a vložkou z polyesterové rohože, které jsou 
chráněné geotextílií, nopovou fólií a opět geotextílií. Poté je proveden vegetační, 
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drenážní a hydroakumulační násyp v potřebné tloušťce. Střecha je po obvodě lemo-
vána atikami, které jsou oplechovány pomocí lakovaného hliníkového plechu. Od-
vodnění plochých střech je provedeno pomocí vnitřních vyhřívaných vtoků se 
sekundárním kontrolním vtokem pro odvodnění vrstvy pojistné hydroizolace v pří-
padě zatečení, nebo poruchy. Pojistné odvodnění je dále zajištěno pomocí pojistných 
přepadů skrze atiku. Upevnění střešního souvrství je navrženo přitížením stabili-
zační vrstvou z vegetačního, drenážního a hydroakumulačního násypu v potřebné 
vrstvě. Desky k sobě budou dodatečně lepeny pomocí lepidla pro zajištění stability 
v době výstavby.  

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. Pozn. ob-
chodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické parame-
try, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků 

Hydroizolace 
Izolace spodní stavby je navržena z hydroizolačního souvrství modifikovaných as-
faltových pásů s vložkou z al fólie proti radonu s nakašírováním na vložce ze skleně-
ných vláken a vložkou ze skleněné tkaniny. Hydroizolace je navržena tak, aby odo-
lávala vzlínající vlhkosti a současně radonovému záření. Hydroizolace spodní stavby 
je vytažena na svislé stěny podsklepené části a dále vytažena minimálně 150 mm 
nad úroveň podlah v 1.NP. 

Hydroizolační souvrství plochých střech je navrženo ze souvrství modifikova-
ných asfaltových pásů typu S (SBS) s vložkou ze skleněné tkaniny a vložkou z poly-
esterové rohože. Parotěsnící vrstvy a parozábrany jsou navrženy z modifikovaných 
asfaltových pásů typu S (SBS) s vložkou z al s nakašírováním na vložce ze skleněných 
vláken. 

Pod stěnami, kde bude prostupovat výztuž ze základové konstrukce bude pro-
vedena hydroizolační stěrka. Jako pomocná hydroizolace spodní stavby je navržena 
na svislých stěnách ochranná nopová fólie s geotextílií. Nopová fólie je ukončena 
u okapového chodníčku. Toto opatření chrání tepelnou izolaci spodní stavby. Hyd-
roizolace v koupelnách a mokrých provozech bude provedena z hydroizolační 
hmoty pro vnitřní použití ve dvou vrstvách. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. Pozn. ob-
chodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické parame-
try, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků 

Tepelná izolace 
V souvrství plochých střech jsou navrženy tepelné izolace ze stabilizovaného expan-
dovaného pěnového polystyrenu EPS 150 a 100. Rozdílné únosnosti jsou vybrány 
s ohledem na úsporu financí. V místě vtoku je pak pro větší pevnost a možnost na-
máhání použita a navržena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS. Zatep-
lení atiky je poté provedeno pod oplechováním z minerální vlny. 

V konstrukci plovoucích podlah jsou navrženy teplené izolace z EPS 150S a STY-
RODUR 5000 CS, která současně slouží jako kročejová hydroizolace. 

Vnější kontaktní zateplení fasád je navrženo z tepelně izolačních desek EPS 
a MW Isover TWINNER. Veškeré obvodové stěny spodní stavby a stěny v soklové 
části budou zatepleny od výšky základového pasu v předmětném místě do výšky 
+0,150m pomocí extrudovaného polystyrenu ISOVER STYRODUR 3000 CS-SQ. 
V souvrství teras bude použito tepelné izolace z EPS 100S a ISOVER STYRODUR 
3000 CS. 
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Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. Pozn. ob-
chodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické parame-
try, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků 

Komín 

Konstrukce komínu je v navrženém objektu: venkovní, nerezový a plechový. Jedná 
se o typ komínu Schiedel ICS 25. Kotvení a sestavení komínu musí být řešeno dle 
výrobce a dodavatelskou firmou.  

Pozn. obchodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující tech-
nické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 

Výtah 

Výtahová šachta bude ze železobetonu tloušťky 200 mm z betonu C25/30. Vnitřní 
rozměr je 1600x2600 mm. Šachta je založena na železobetonové základové desce 
tloušťky 300 mm. Je navržen elektrický osobní lanový výtah bez strojovny o rozmě-
rech 1100/2100 mm s dveřmi 900x2000 mm. Maximální nosnost výtahu je 1000 kg 
pro 13 osob. Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na 
základě statického posudku, který není součástí této práce. Jedná se o výtah s mož-
ností přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Výplně otvorů  
Jako výplně oken jsou navržena hliníková okna s izolačním trojsklem. Celkový sou-
činitel prostupu tepla oken je vyhovující podle normy. Kotvení oken do obvodových 
zdí je pomocí kotev do ostění otvorů. Kotvení bude na bocích, na spodním i horním 
rámu oken. Typy oken a otevíravost je uvedena ve výpisu prvků.  

Vnější dveře jsou navrženy hliníkové prosklené nebo plné s izolačními trojskly. 
Celkový součinitel prostupu tepla oken je vyhovující podle normy. Typy dveří a ote-
víravost je uvedena ve výpisu prvků. 

Vnitřní dveře jsou navrženy jako s ocelovou zárubní (v 1.S) anebo dřevěné 
s dřevotřískovou výplní plné i prosklené se zasklením z bezpečnostního skla do dře-
věných obložkových zárubní. Pro prosklené části je použité čiré sklo. Typy dveří 
a otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. 

Garážová vrata jsou zhotovena jako rolovací. Jsou zhotovena z ocelového ple-
chu, který bude vyplněn v meziprostoru pomocí PUR izolace.  

Barvy vnější části rámů budou definovány v technických pohledech. Podrob-
nosti viz složka č. 4 – Specifikace vnitřních a venkovních dveří. 

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí s různou nášlapnou vrstvou, a to dle pro-
vozu místnosti. V místnostech s mokrým provozem, v chodbách, šatnách a skladech 
je navržena nášlapná vrstva z keramické dlažby tl. 10 mm. V lisovně a celém podlaží 
1.S je navržena nášlapná vrstva z epoxidové stěrky. V místech pro ubytování je pou-
žito nášlapné vrstvy z laminátové krytiny. Všechny podlahy jsou ukončeny soklem z 
materiálu odpovídajícímu použité nášlapné vrstvě podlahy. Na rozhraní mezi jed-
notlivými typy podlah budou použity přechodové lišty. 

Podrobná skladba konstrukcí viz. příloha Výpis skladeb konstrukcí. 
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Zpevněné plochy 
V rámci zasazení do objektu jsou provedeny opěrné gabionové stěny pro zachycení 
zemního tělesa okolního terénu. Kolem vinařství je provedený okapový chodník 
šířky 500 mm z oblázků lemovaný betonovým obrubníkem. Zpevněné plochy budou 
provedeny z betonové dlažby uložené do štěrkopískového zhutněného lože s ohle-
dem na bezbariérový přístup. Zpevněné plochy budou spádovány do žlabů a dále 
bude voda zasakována na pozemku investora. U odvodňovacích žlabů parkoviště je 
navržen odlučovač ropných látek. 

Zpevněné plochy pro pojezd vozidel, parkoviště a přístupové cesty jsou navr-
ženy ze středně zrněného asfaltového betonu tl. 40 mm + spojovacího postřiku. Dále 
bude pod tyto plochy použito obalovaného kameniva tl. 80 mm, mechanicky zpev-
něného kameniva tl. 140 mm a stěrkodrtě tl. 200 mm. Díky tomuto návrhu lze uva-
žovat pojezd těchto ploch až do 40 tun. Pochozí plochy budou po obvodu osazeny 
pomocí zahradních obrubníků přírodní šeré barvy. Obdobně budou provedeny i as-
faltové komunikace a parkovací stání. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

Obklady 

V interiéru budou obklady použity ve všech hygienických místnostech, v kuchyni, 
v části na mytí nádobí, v některých skladech a úklidových místnostech (viz. půdo-
rysy jednotlivých podlažích). Výšky obkladů jsou uvedeny v půdorysech jednotli-
vých podlažích. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

Úprava povrchů – vnější 
Vnější omítky na stěnách s kontaktním zateplovacím systémem budou provedeny 
již v rámci ETICS. Materiál omítek je rozdělen do dvou částí, a to probarvenou sili-
kátovou omítkou v šedé barvě a obklad z lehkých betonových obkladů. Soklová část 
je řešena dekorativní omítkou z tzv. marmolit v béžové barvě. Obvodová konstrukce 
je řešena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS).  

Úprava povrchů – vnitřní 
Vnitřní zděné stěny budou opatřeny jádrovou omítkou a vnitřní jemnou vápenoce-
mentovou omítkou (štukem), na kterou je nanášen finální nátěr. Sádrokartonové 
desky předstěn, šachet i podhledů budou přetmeleny a přebroušeny. Tyto části sád-
rokartonových konstrukcí budou opatřeny nátěrem interiérovými disperzními bar-
vami z malířských směsí. Barvy budou odvislé od požadavků investora. V hygienic-
kých zařízeních, WC, sprchách, úklidových místnostech a dalších prostorách budou 
provedeny keramické obklady. Výběr a barva obkladů bude provedena dle poža-
davků investora. Podmínkou je dodržení vlastností stanovených projektovou doku-
mentací. 

Podhledy 

Na žádost investora a pro zakrytí nerovností či průhybu předpjatých panelů SPI-
ROLL, dále pro zakrytí vedení VZT a dalších instalací vedených v meziprostoru, bu-
dou zhotoveny sádrokartonové podhledy v podlaží 1.NP a 2.NP. Budou provedeny 
jak podhledy plné, tak i kazetové. Z hlediska provedení bude použito zavěšení svě-
šené. Jako systému pro plné podhledy bude použito desek RIGIPS. Pro kazetové 
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podhledy bude použito sádrokartonové desky RIGIPS GYPTONE BASE 31. Jako nos-
ného systému bude použito profilů z pozinkovaného plechu. Bude vyžadováno zho-
tovení revizních vlezů, jejichž rozmístění bude dáno požadavky jednotlivých profesí. 

Truhlářské výrobky 
Podrobnosti viz složka č. 4 – Výpis výrobků – truhlářské výrobky. 

Klempířské výrobky 
Podrobnosti viz složka č. 4 - Výpis výrobků – klempířské výrobky. 

Zámečnické výrobky 
Podrobnosti viz složka č. 4 - Výpis výrobků – zámečnické výrobky. 

      c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební činnosti a objekt je navržen tak, aby nedošlo v průběhu výstavby a užívání 
k situaci, která by měla za následek ztrátu stability a následné poškození stavby. 
Konstrukce jsou navrženy z obvyklých materiálů, předpokládá se obvyklé zatížení 
pro dané prostory po celou dobu životnosti stavby. Prostorová tuhost objektu je za-
jištěna pomocí železobetonových ztužujících konstrukcí probíhajících uvnitř i vně 
předmětné budovy. Při vlastním provádění stavby budou použity příslušné techno-
logické postupy dané výrobci. Použité výrobky budou splňovat příslušné požadavky 
na stupeň kvality a jakosti. V případě použití jiných, než navržených materiálů musí 
tyto nové materiály vykazovat stejné či lepší mechanické vlastnosti jako materiály 
původně navržené. Jakákoliv změna bude konzultována s projektantem a autorizo-
vaným statikem. Prvky nosného charakteru budou posouzeny statickým výpočtem 
a odsouhlaseny autorizovaným statikem. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaří-
zení 

      a) Technické řešení 

Zdravotně-technické instalace 
Vnitřní rozvody vody jsou navrženy z DHPE trubek, spojované polyfúzním svařová-
ním. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací. Vodoměrná šachta je navržena kruho-
vého půdorysu. Ve vodoměrné šachtě bude osazena vodoměrná sestava. Od vodo-
měrné šachty bude přípojka dovedena do technické místnosti, kde bude proveden 
prostup skrz podkladní beton a hydroizolaci spodní stavby. 

V technické místnosti budou navrženy plynové kotle. Dále budou v objektu na-
vrženy vzduchotechnické jednotky. V objektu jsou navržena desková otopná tělesa, 
která budou pod okny nebo budou tělesa instalována na stěnu. Rozmístění otopných 
těles viz projekt vytápění – není součástí projektové dokumentace. Dále bude v ně-
kterých místnostech navrženo podlahové vytápění ze systémových desek podlaho-
vého vytápění. Teplovodní okruh bude opatřen expanzní nádobou, která bude umís-
těna v technické místnosti. Materiálem vnitřních potrubních rozvodů pro desková 
otopná tělesa bude měď. Materiálem potrubí podlahového vytápění budou více-
vrstvé PE trubky. Potrubní rozvody budou provedeny převážně ve stěnách, podla-
hách a popřípadě v podhledech. 
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Zdravotně technické instalace jsou navrženy pouze předběžně a teoreticky (ne-
jedná se o specializaci diplomové práce. Návrh rozvodů a dimenzí sítí neřeší tento 
projekt. Je třeba, aby návrh zpřesnil projektant TZB. 

Elektroinstalace 
Přípojka elektrického vedení bude realizována napojením na elektrickou síť v ulici 
Na Vyhlídce. Přípojka povede k vinařství, kde bude instalována pojistková skříň 
a elektroměrový rozvaděč. Z připojovacího objektu bude přípojka vedena v zemi 
k objektu, kde bude dále vedena prostorem základů a její vyústění bude provedeno 
v místnosti S.15. V této místnosti bude zřízena elektrorozvodna s hlavním elektric-
kým rozvaděčem a hlavním vypínačem el. energie. Odtud bude el. síť dále rozvedena 
do místa spotřeby, kde budou instalovány podružné el. rozvaděče. Objekt bude vy-
baven hromosvodem, který bude uzemněn pomocí zemnící pásky osazené do spodní 
stavby při zakládání objektu. Vnitřní osvětlení bude zajištěno pomocí přisazených 
stropních svítidel LED typu. 

Kanalizace 
Kanalizace bude rozdělena na tři potrubí, a to na kanalizaci splaškovou, dešťovou 
a kanalizaci splaškovou z výrobní části. V rámci splaškové kanalizace je navržena 
kanalizační přípojka, která bude realizována pomocí napojení na veřejnou kanali-
zační síť na jihovýchodní straně pozemku. Na výstupu vlastní kanalizace z objektu 
budou osazeny ve vzdálenosti cca 3 m od objektu revizní šachty. Revizní šachty bu-
dou dále osazeny na vhodných místech a na místech napojení jednotlivých větví na 
hlavní přípojné potrubí. Splaškové vody objektu z výrobní části jsou vzhledem k po-
vaze a funkci zařízení uvažovány jako infekční a jsou proto před vypouštěním do 
veřejné kanalizace ošetřeny pomocí čističek infekčních a odpadních vod, které jsou 
umístěny ve venkovních prostorách. Kanalizační potrubí bude vedeno v zemi v po-
třebné hloubce. Materiálem kanalizačního potrubí bude PVC KG o světlosti DN 110, 
DN 160 a DN 250. Dimenze potrubí bude ověřena projektantem ZTI dle napojených 
zařizovacích předmětů. Dešťová kanalizace bude zajišťovat odvod srážkových vod 
z plochých a šikmých střech a ze zpevněných ploch parkovišť a chodníků. Dešťové 
vody dopadající na nezpevněné plochy jsou vsakovány do země. Dešťové vody do-
padající na zpevněné plochy silnic, parkovišť, chodníků a dalších jinak zpevněných 
ploch jsou odvedeny pomocí vyspádování do jímacího zařízení dešťové kanalizace 
a venkovních dešťových žlabů. Dešťové vody dopadající na střechy ploché i šikmé 
jsou zachytávány a sváděny do samostatné dešťové kanalizace. Voda ze zpevněných 
venkovních ploch je vedena do retenčních nádrží přes filtrační šachtu, kde bude do-
cházet k zachytávání dešťové vody. Voda ze střech je obdobně sváděna do retenč-
ních nádrží. Uvažuje se s využitím dešťových vod jako vod šedých určených pro spla-
chování a zalévání vinohradu. Nadbytečná voda, která přesáhne kapacitu těchto ná-
drží bude svedena do zasakovacího zařízení složeného ze zasakovacích boxů navr-
žených s ohledem na vsakovací schopnost zeminy. V případě přeplnění nádrží a sou-
časného přesažení kapacity vsakování bude nadbytečná voda odváděna přepady 
v zasakovacích boxech do splaškové kanalizace. Kanalizační potrubí bude v místě 
vyústění osazeno zpětnou klapkou pro zamezení zpětného toku v případě vzestupu 
vodní hladiny. Napojení zařizovacích předmětů bude provedeno přes zápachové 
uzávěrky. Na odpadní potrubí navazuje v horní části větrací potrubí, které je vyús-
těno nad střechou objektu. Větrací potrubí je stejné dimenze jako potrubí odpadní. 
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Plynovod 

Plynovodní přípojka bude provedena středotlaké plynovodní potrubí pomocí pří-
pojky z materiálu HDPE 100 RC SDR11. Napojení bude realizováno pomocí připojo-
vacího navrtávacího kusu na hlavní potrubí. Hlavní uzávěr plynu (HUP) bude umís-
těn na jihovýchodním okraji pozemku. Přípojka bude dále vedena do objektu. Toto 
vedení bude procházet v prostoru základů a bude přivedeno do místnosti s označe-
ním S.16. V objektu bude poté opět zhotoven uzávěr plynu. Vnitřní rozvody plynu 
budou realizovány pomocí ocelových bezešvých trubek se zaručenou svařitelností. 
Vnitřní potrubí bude natřeno žlutou barvou pro snadnou viditelnost v případě po-
ruchy. Maximální průtok plynu bude stanoven s ohledem na navržené plynové spo-
třebiče a z nich budou stanoveny potřebné dimenze pro plynové přípojky. 

Odvětrání 
Odvětrání vinařství je řešeno kombinací přirozeného větrání okny a nuceného vě-
trání. Navržená vzduchotechnika bude zajišťovat nezbytné hygienické větrání míst-
ností pro uložení odpadů, prostorů kuchyně, degustační místnosti, prodejny s re-
cepcí a hygienických zázemí. 

Návrh odvětrání a jeho dimenzí neřeší tento projekt diplomové práce. Je třeba, 
aby návrh zpřesnil projektant vzduchotechniky. 

Chlazení 
Chlazení objektu je zajištěno pomocí nucené výměny přiváděným vzduchem, který 
je dopravován prostřednictvím jednotek VZT. Je předpoklad dostatečného chlazení 
pomocí již navržených jednotek. Jako prevenci před přehříváním budovy jsou navr-
ženy vnitřní rolety oken. 

      b) Výčet technických a technologických zařízení 

 vzduchotechnické jednotky VZT, 
 čističky infekčních a odpadních vod, 
 retenční soustava nádrží na vodu, 
 vsakovací zařízení, 
 filtrace a odlučovače ropných a olejových látek, 
 lanový výtah bez strojovny, 
 plynové kotle, 
 elektrická požární signalizace + ústředny a obslužné pole požární ochrany, 
 zásobníky TUV. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je samostatně zpracováno v projektové dokumentaci 
včetně výkresů – viz složka č. 5 - Požárně bezpečnostní řešení. 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Kritériem tepelně technického hodnocení je splnění minimálních požadovaných 
hodnot součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí teplosměnné obálky bu-
dovy a současně poté splnění požadované hodnoty průměrného součinitele pro-
stupu tepla obálkou budovy dle normy ČSN 73 0540–2:2011 + změna Z1:2012 Te-
pelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

Viz samostatná příloha diplomové práce – složka č. 6 - Stavební fyzika. 

b) energetická náročnost stavby 
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy je zpracovaná v části Stavební fy-
zika. Stavba byla zatříděna do kategorie A – velmi úsporná budova. Vyhotovení pro-
tokolu k průkazu energetické náročnosti budovy není součástí této práce. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 
hluk, prašnost apod.) 

Objekt vinařství je navržen a bude užíván v souladu v souladu s dotčenými hygienic-
kými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých 
životních podmínek. 

      a) Větrání 

Odvětrání vinařství je řešeno kombinací přirozeného větrání okny a nuceného vě-
trání. Navržená vzduchotechnika bude zajišťovat nezbytné hygienické větrání míst-
ností pro uložení odpadů, prostorů kuchyně, degustační místnosti, prodejny s re-
cepcí a hygienických zázemí. 

      b) Vytápění 

K vytápění vinařství jsou navrženy plynové kotle, které budou umístěny v technolo-
gie vytápění (S.16). Výkony a počet plynových kotlů bude stanoven projektantem 
vytápění a plynových zařízení. Při výpočtu budou zohledněny a podrobně stanoveny 
tepelné ztráty budovy 

      c) Osvětlení 

Vnitřní osvětlení bude zajištěno pomocí přisazených stropních svítidel LED typu. 

      d) Zásobování vodou 

Zásobování vodou bude z veřejného řádu 
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      e) Likvidace odpadů 

Odpady budou likvidovány smluvní firmou, smlouvy o likvidaci odpadu budou sou-
částí smluv o dílo mezi stavebníkem a dodavateli. Běžný typ komunálního odpadu 
bude likvidován stejným způsobem jako doposud. 

Při výstavbě a následném provozování budou vznikat odpady, se kterými bude 
nakládáno dle platného zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. (platnost od 01. 01. 
2002), vč. souvisejících předpisů, mimo jiné – Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů (platnost od 01.04.2016) a Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s odpady (platnost od 01.01.2002). Budou odváženy a přednostně recyklovány. 
Odpady, které nebude možno recyklovat budou uloženy na veřejnou řízenou 
skládku. 

Z hlediska ovlivnění životního prostředí nedojde ke zhoršení kvality životního 
prostředí v okolí stavby. 

      f) Hluk a vibrace 

Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace byly na úrovni, která nezhoršuje zdraví 
a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. Po dokončení výstavby a zahájení 
provozu nedojde k navýšení hluku a vibrací nad přípustné hranice. 

      g) Prašnost 

Během výstavby dojde k částečnému zhoršení prašnosti a tím i částečnému zhoršení 
stávajících životních podmínek v okolí navrhované stavby. 

Stavba bude navržena, aby všechny požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby byly splněny. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

      a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V dané lokalitě je předpokládán radonový index v nízké kategorii. Jako ochrana proti 
radonu jsou navrženy hydroizolační pásy, které plní současně funkci protiradonové 
izolace. 

      b) Ochrana před bludnými proudy 

Nebylo řešeno. Bludné proudy se nevyskytují. 

      c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nachází v oblasti, kde je referenční zrychlení zákl. půdy 0,10 g – oblast se 
seizmicitou větší než malou. 

      d) Ochrana před hlukem 

Stavba ani její zařízení nemají negativní účinky na životní prostředí, není zdrojem 
hluku, otřesů a vibrací. Stavební činnost během výstavby, stavebními mechanismy, 
hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy budou realizovat v pracov-
ních dnech od 7.00 - 19.00 hod. a v sobotu od 8.00 - 16.00 hod. Veškeré stavební 
činnosti budou realizovány tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 
hlukem a prachem. 
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Stavební konstrukce vinařství jsou provedeny tak, aby splňovaly požadavky 
ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobků. Veškeré instalace budou řádně izolovány. 

      e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření nejsou navr-
žena. 

      f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu) 

Nejsou známé žádné ostatní účinky. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

      a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen novými přípojkami na inženýrské sítě, které budou k objektu 
přivedeny z jihovýchodní strany objektu (ulice Na Vyhlídce). Hlavní rozvaděč 
elektřiny, hlavní uzávěr plynu a vodoměrná šachta jsou zvlášť umístěny na hranici 
pozemku. Kanalizační šachta je umístěny na pozemku investora. Všechny přípojky 
jsou napojeny na místní inženýrské sítě. Kanalizační přípojka je napojena pomocí 
kanalizační vložky. 

      b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Zásobování elektrickou energií 
Bude zřízena nová přípojka nízkého napětí elektrické energie. Tato přípojka bude 
ukončena pojistkovou skříní na hranici pozemku. V pojistkové skříni bude osazen 
hlavní jistič a elektroměrový rozvaděč s elektroměrem. Připojení stavby z této po-
jistkové skříně bude provedeno zemním kabelem. 

Zásobování plynem 
Plynovodní přípojka bude provedena středotlaké plynovodní potrubí pomocí pří-
pojky z materiálu HDPE 100 RC SDR11. Napojení bude realizováno pomocí připojo-
vacího navrtávacího kusu na hlavní potrubí. Hlavní uzávěr plynu (HUP) bude umís-
těn na jihovýchodním okraji pozemku. Přípojka bude dále vedena do objektu. 

Splašková kanalizace 
Pro odvod splaškových vod ze sportovního centra bude vybudovaná nová kanali-
zační přípojka DN 250 z hladkých trub PVC KG. Kanalizační přípojka bude napojena 
na stoku pomocí kanalizační vložky. Hlavní revizní šachta bude umístěna na po-
zemku investora. 

Dešťová kanalizace 
Svodná potrubí dešťové kanalizace ze střech budou připojena ke vsakovacím blo-
kům nebo budou napojeny na akumulační nádrže s přepaden do vsakovacích bloků 
na pozemku investora. Připojení stavby bude provedeno potrubím PVC DN125. Deš-
ťová voda z pochozích zpevněných ploch bude svedena do liniových žlabů a odtud 
do akumulační nádrže. Srážková voda z pojízdných ploch budou svedeny přes odlu-
čovač ropných látek do akumulační nádrže. 
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Vodovod 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudovaná nová vodovodní přípojka prove-
dená z HDPE DN50. Vodovodní přípojka bude na veřejný vodovodní řád DN150 PE 
napojena navrtávacím pásem. Vodoměrná souprava s hlavním uzávěrem vody bude 
umístěna v typové betonové vodoměrné šachtě na pozemku investora. 

Sdělovací vedení 
V objektu není řešen. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

      a) Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístup-
nost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo ori-
entace 

Nové komunikace a zpevněné plochy na pozemku budou připojeny místním sjez-
dem na přilehlou komunikaci. Sjezd bude napojen na místní komunikaci na jihový-
chodní straně pozemku.  

Příjezd k objektu je z jihovýchodní strany z ulice Na Výsluní. V blízkosti sjezdu 
do areálu vinařství je řešeno odstavné parkoviště pro návštěvníky vinařství. Hlavní 
vchod do objektu bude z jihovýchodní strany. 

Objekt vinařství je celý řešen s ohledem na možnost užívání osobami s omeze-
nou schopností pohybu a orientace. Návrh je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Přístup do objektu z exteriéru i překonání jiných výškových úrovní kolem domu 
je řešeno pomocí chodníků. Pro zaměstnance i návštěvy je navrženo parkoviště pro 
osobní vozidla s kolmým stáním o kapacitě 18 (13 pro návštěvníky, 3 pro zaměst-
nance, 2 bezbariérové). Šířky komunikací byly navrženy tak, aby vyhovovaly prů-
jezdu zásobovacích vozidel. Zpevněné plochy pro pojezd vozidel, parkoviště a pří-
stupové cesty jsou navrženy ze středně zrněného asfaltového betonu tl. 40 mm + 
spojovacího postřiku. 

      b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt bude napojen na stávající dopravní komunikaci v ulici Na Výsluní novým sjez-
dem. 

      c) Doprava v klidu 

Součástí navrhované stavby je plocha parkoviště pro návštěvníky vinařství. Pro za-
městnance i návštěvy je navrženo parkoviště pro osobní vozidla s kolmým stáním 
o kapacitě 18 (13 pro návštěvníky, 3 pro zaměstnance, 2 bezbariérové). V rámci 
zpevněné plochy před vinařstvím je navržen stojan na kola s kapacitou 8 jízdních 
kol. 

      d) Pěší a cyklistické stezky 

V areálu vinařství jsou nově navrženy chodníky pro pěší a cyklisty s napojením na 
stávající chodník (ulice Na Výsluní) a na cyklostezku v ulici Na Výsluní. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

      a) Terénní úpravy 

Před zahájením stavebních prací bude v okolí stavby sejmuta ornice a uložena na 
dané místo na stavební parcele. Po dokončení stavebních prací bude sejmutá ornice 
použita na terénní úpravy. 

Zpevněné plochy – chodníky, příjezdová komunikace, budou provedeny z beto-
nové dlažby nebo středně zrněného asfaltového betonu. Zpevněné plochy budou 
spádovány na pozemek nebo do kanalizačního žlabu. Kolem objektu je navržen oka-
pový chodník z říčního kameniva a betonové dlažby. Na pozemku bude po výstavbě 
obnovena zeleň. 

      b) Použité vegetační prvky 

Místo stavby je v současné době tvořeno travnatou plochou. V rámci konečných te-
rénních úprav budou navržené zelené plochy podél komunikací a zpevněných ploch 
zatravněny 

      c) Biotechnická opatření 

Žádná vegetace se v prostoru plánované stavby nenachází. Pro umístění sjezdu na 
pozemek z místní komunikace bude pouze nutné pokácet několik stromů. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

      a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné 
minimalizovat prašnost a zajistit řádné dopravní značení staveniště, jakož i ochranu 
stávajících komunikací a konstrukcí. Veškeré materiály navrhované pro výstavbu 
nepředstavuji riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani životního prostředí. Stavba 
nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Výstavba se nenachází v blízkosti léčebných pramenů. Výstavbou nebude naru-
šena ochrana vodních zdrojů. 

      b) Vliv stavby na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajině apod. 

Ochrana dřevin 
Při stavební činnosti je třeba dbát v okolí stavby na ochranu dřevin, které jsou chrá-
něny podle § 7 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, před poškozováním a ničením.  

Počítá s pokácením několika stromů v prostoru pro umístění vjezdu na poze-
mek z místní komunikace. Za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba 
stromů. 

Ochrana památkových stromů 
V místě stavby se nenacházejí žádné památkově chráněné stromy. 
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Ochrana přírody, krajinného rázu, územního systému ekologické stability 
Nedochází ke zhoršení dochovaného stavu přírodního prostředí, k ohrožení zvláště 
chráněných druhů ani k podstatnému snížení hodnoty krajinného rázu lokality ve 
smyslu ustanovení zákona.   

Ochrana rostlin a živočichů 
V místě stavby se nenacházejí žádné rostliny ani živočichové, které je nutno chránit. 

      c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

      d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Neřeší se, není pro tuto stavbu požadováno. 

      e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Navrhovanou stavbou nevzniknou nové zdroje znečištění, a proto tento záměr ne-
spadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění. 

      f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a pod-
mínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma se v řešeném území ve stávajícím stavu nevysky-
tují. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Nové objekty budou postaveny a provozovány v souladu s požárně bezpečnostním 
řešením stavby, budou instalována veškerá požárně bezpečnostní zařízení a pro-
středky. 

Veškerá technická zařízení v nových objektech budou provozována dle plat-
ných bezpečnostních nařízení a budou prováděny pravidelné kontroly oprávněnou 
osobou. 

Příjezd vozidel integrovaného záchranného systému je zajištěn. 
Stavba je navržena tak, aby bylo možno mimořádné události ohlásit na tísňové 

linky: 
Hasiči    150 
Záchranná služba  155 
Městská policie  156 
Policie ČR   158 
Evropské tísňové volání 112 

Vlastník nemovitosti je povinen řídit se ustanoveními zákona 133/1985 Sb. 
o požární ochraně v platném znění a předpisy souvisejícími, a to zejména plnit po-
vinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívá k provozování 
činnosti, pokud není s případnými dalšími provozovateli sjednáno smlouvou jinak. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

      a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště bude pro dovoz stavebních materiálů a konstrukcí přístupné přes stáva-
jící veřejnou komunikaci pomocí nově vybudovaného sjezdu. Staveniště bude připo-
jeno na inženýrské sítě nově vybudovanými přípojkami. 

Dodavatel stavby si zajistí mobilní buňky s kompletním zařízením staveniště. 

      b) Odvodnění staveniště 

Základovou zeminou je – písčitý jíl, hlína písčitá s pevnou, místy tuhou, konzistencí– 
voda by se měla přirozeně vsakovat. V případě výskytu dešťové vody ve výkopech, 
která by zabraňovala realizaci základů, dojde k odčerpání této vody čerpadlem na 
pozemek stavebníka, kde dojde k přirozenému vsakování. 

      c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vjezd na staveniště bude v místě sjezdu z místní komunikace v ulici Na Výsluní. Sjezd 
se bude nacházet v stejné části pozemku jako vjezd. Staveniště bude zajištěno do-
dávkou elektrické energie a vody z nově vybudovaných přípojek. 

      d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během výstavby patrně dojde k mírnému občasnému zvýšení hluku a prašnosti 
s minimálním vlivem na okolní stavby a pozemky. Objekt bude během prováděcích 
pracích oplocen a uzamčen. 

      e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

V předstihu před vlastní výstavbou nebude nutno provádět žádná opatření na 
ochranu okolí staveniště, žádné související asanace ani demolice. Počítá se pouze 
s pokácením několika stromů v prostoru pro umístění vjezdu na pozemek z místní 
komunikace. Za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba stromů. Stave-
niště bude oploceno svislým oplocení do výšky 1,8 m a tím i zajištěno proti vstupu 
nepovolaných osob. 

      f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pro skladování materiálů, zařízení staveniště apod. bude využíván pozemek stave-
niště. Výstavba tedy nevyžaduje zábor ostatních pozemků. 

      g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V průběhu stavebních prací nedojde k narušení či uzavření žádné veřejné komuni-
kace. Nebude tedy třeba zajišťovat žádné obchozí trasy. 

      h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Při výstavbě a následném provozování strojně technologického zařízení budou vzni-
kat odpady, se kterými bude nakládáno dle platného Zákona o odpadech č.185/2001 
Sb. v aktuálním znění, vč. souvisejících předpisů, mimo jiné – Vyhláška č. 93/2016 
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Sb., o Katalogu odpadů, podle které je nutno dle § 5 a 6 odpady zařadit a Vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Za předpokladu, že se bude co nejvíce předcházet vzniku odpadů, je nutno 
v rámci konečného nakládání s odpady dodržet dle § 9a zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb. hierarchii způsobů nakládání s odpady:  

 opětovné využití,  
 recyklace,  
 energetické nebo jiné využití,  
 odstranění. 

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, veškeré vzniklé odpady budou předány osobě opráv-
něné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. opráv-
něné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění, sběru nebo k vý-
kupu odpadů. 

Výstavba uvažuje s následující produkcí odpadů: papírové obaly, pytle od syp-
kých stavebních materiálů a stavebních hmot, plastové obaly a kartóny. V menších 
množstvích dále uvažujeme dřevo, zbytky vápenopískových materiálů, plasty, ocel, 
beton a jiné kovy. Veškeré odpady budou likvidovány v zařízeních, které disponuje 
oprávněním k likvidaci odpadů dle platných předpisů. Jednotlivé doklady o předání 
těchto odpadů bude zhotovitel, případně stavebník, nucen uchovat pro případnou 
kontrolu. Jednotlivé uvedené odpady se budou v maximální možné míře třídit. V pří-
padě vzniku nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna firma, která tyto odpady 
odborně zlikviduje. Ze staveništní dopravy a ze stavby samotné nebudou produko-
vány emise v množství překračujícím stávající produkci vznikající z okolní dopravy. 
Nepředpokládají se nebezpečné odpady. 

      i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice v tloušťce 300 mm a následným vy-
hloubením stavebních jam s rýhami pro základové pasy a jámami pro základové 
patky. Je uvažováno se zpětným využitím maximálního možného množství vytěžené 
zeminy při zpětných násypech kolem objektu a pro terénní úpravy (finální). Zemina 
bude odvážena v případě nekvalitních zemin, nebo zemin s nevhodnými vlast-
nostmi. Tyto zeminy budou odváženy v rámci výkopových prací na určenou skládku. 
Ostatní zemina vhodná pro zpětné využití bude deponována na pozemku. Ornice 
a zemina z výkopů stavebních jam bude skladována odděleně. Objemy sejmuté or-
nice a výkopů nejsou vzhledem k rozsáhlosti spodní stavby přesně určeny.  

      j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby nejsou nutná žádná opatření na ochranu okolního životního pro-
středí. Celá stavba je navržena v tradiční stavební technologii, při použití běžných 
mechanizačních prostředků. 

Stavba ani její zařízení nemají negativní účinky na životní prostředí, zejména 
nejsou zdrojem škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu. 
Po dobu přípravy území a výstavby budou eliminovány dopady na životní prostředí 
(zejména zvýšená prašnost), které mohou být vyvolány jak vlastními stavebními 
pracemi, tak i provozem vozidel. 
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      k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Obecné požadavky 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:  

 staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 
do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory 
a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vy-
značit a osvětlit, 

 u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se prová-
dějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se ale-
spoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezi-
lehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohra-
zení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., 

  nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 

 nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebez-
pečí pádu fyzických osob, musí být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. 
bodu 2. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo zasypány. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzic-
kých osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepo-
volaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstu-
pech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově posti-
žené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komuni-
kace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a ve-
řejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s po-
hybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, pro-
vádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení tech-
nického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění 
prací je dodržuje. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. 

Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bez-
pečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 



41 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na stave-
ništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti 

Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elek-
trickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmín-
kám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k sou-
částem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být iden-
tifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky 
a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených interva-
lech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno pří-
stupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umís-
těním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud 
se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z pro-
vozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních pro-
středků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních pro-
středků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany 
a náležitá upozornění. 

Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na: 

 počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

 maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

 povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 
je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežá-
doucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem 
a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy 
a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. Zhoto-
vitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních práv-
ních předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými 
v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 
fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení ži-
votů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohro-
žení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
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nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popří-
padě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce po-
soudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. Při pře-
rušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpeč-
nosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 
bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 
do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

Všichni pracovníci budou vzájemně informováni o rizicích vyplývajících z jejich 
činností (blíže viz příslušný technologický postup prací). Vytypovaná rizika a poten-
cionální zdroje nebezpečí musí být na staveništi viditelně označené příslušnými vý-
stražnými a informačními tabulkami dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a pracovníci 
s nimi prokazatelně seznámeni, včetně stanovení způsobu chování ve vymezených 
prostorách a přehledu o stanovených zákazech. Jejich činnost bude průběžně kon-
trolována během pracovní směny vedoucím zaměstnancem v určených termínech 
osobou odborně způsobilou pro prevenci rizik. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která vyvolá potřebu koordinátora 
BOZP, budou práce koordinovány osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (ko-
ordinátorem bezpečnosti práce) a všichni účastníci provozu a výstavby jsou povinni 
respektovat a dodržovat zvolené a určené pracovní postupy, vyhledávat možná ri-
zika a provádět preventivní opatření z hlediska BOZ. Ochrana pracovníků proti pádu 
bude provedena kolektivním a osobním zajištěním všude tam, kde hrozí nebezpečí 
pádu. Současně s postupem prací do výšky budou ihned zakryty všechny vzniklé ot-
vory a prohlubně půdorysného rozměru kratší strany nebo průměru nad 0,25 m, 
především poklopy zajištěnými proti posunutí, nebo je nutné je zabezpečit jinou 
ochrannou konstrukcí.  

Pro kolektivní zajištění budou zajištěny ochranné a záchytné konstrukce 
(ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, záchytné ohrazení, zá-
chytné lešení, záchytné sítě) které musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším 
silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané 
namáhání. Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloub-
kou bude provedeno v případech, kdy nelze použít kolektivního zajištění-pracovníci 
budou dle potřeby vybaveni bezpečnostním postrojem s bezpečnostním lanem 
a bezpečnostní brzdou. Pro zajištění budou použity přípravky pro spouštění a vyta-
hování včetně příslušenství. 

Prostředky osobního zajištění musí svými parametry odpovídat požadavkům 
zvláštních předpisů a musí být k používání schváleny autorizovanou zkušebnou. 
Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny nejméně 
jedenkrát za dva roky, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. Funkční zkoušku 
osobního zajištění je nutno vykonat po každé mimořádné události, tj. zachycení 
pádu pracovníka, extrémní namáhání, poškození vlivy pracovního prostředí či che-
mickými látkami a chemickými přípravky apod. 



43 

Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před použitím prostředků osob-
ního zajištění o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezvadném stavu. Při po-
užití prostředků osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) stanovena 
tak, aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti 
v místě ohrožení. 

Délka pádu při použití bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6 m. Při použití 
bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie může být délka pádu nejvíce 
1,5 m, s použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4,0 m. Při přesunu na jiné místo 
upevnění (ukotvení) musí být pracovník stále zabezpečen osobním zajištěním. 

Vhodný prostředek osobního zajištění a místo jeho upevnění (ukotvení) je po-
vinen určit zpracovatel technologického nebo pracovního postupu. Pokud se jedná 
o jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický postup nebo 
o situace, které nemohly být v technologickém nebo pracovním postupu zohled-
něny, určí místo upevnění případně vhodný prostředek osobního zajištění pracov-
ník, který práce ve výškách řídí. Místo upevnění (ukotvení) musí odolat ve směru 
pádu minimálně statické síle 15 kN. 

K osobnímu zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu nebo se-
stupu se nesmí používat lanových smyček, uzlů nebo úvazů na lanech, pokud se ne-
jedná o použití osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky, které jsou 
uvedeny např. v normách ČSN EN 361, ČSN EN 363, ČSN EN 813 a další. 

Tuto techniku mohou používat pouze pracovníci, kteří mají horolezeckou (spe-
leologickou) kvalifikaci. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky 
s návodem na použití prostředků osobního zajištění. Materiál, nářadí a pomůcky 
musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu ulo-
žení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím 
ukončení. 

Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu není upra-
ven nebo pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás s upínkami apod.). Konstrukce 
pro práce ve výškách se nesmí přetěžovat. Hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, 
nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení 
konstrukce. Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby 
nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob, použitím ochranné konstrukce 
v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce: 

Ohrazení dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými 
na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro krátkodobé práce s jednoduchým 
nářadím a pracovními pomůckami, pokud nepřesáhnou pracovní rozsah jedné 
směny, postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě la-
nem upevněným ve výšce 1,1 m, nebo střežením prostoru určeným odpovědným 
pracovníkem po celou dobu ohrožení (blíže viz část 2.5.2. a příslušný technologický 
postup prací). 

Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor musí mít šířku 
od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně, 

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně, 

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně, 

d) 1/10 výšky stavby při práci ve výšce nad 30 m. 
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V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek (ručně nebo strojně) se 
rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopra-
vovaného břemene. 

Je-li z důvodů prací ve výškách zúžena komunikace pro pěší nebo přeložena 
k vozovce, případně do ní, musí být oddělena od průjezdního profilu vozovky stabil-
ním dvoutyčovým ochranným zábradlím, výšky nejméně 1,1 m, zaplentovaným, 
nebo obedněným proti odstřiku vody nebo bláta od dopravních prostředků. Pří-
padné výškové nerovnosti mezi vozovkou a komunikací pro chodce je nutno vyrov-
nat.  

Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni proti pádu ze střešních plášťů 
na volných okrajích a proti propadnutí střešní konstrukcí. 

Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíku, technologic-
kých a jiných otvorů, je splněno použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím osobního zajištění pracovníků proti pádu (blíže viz část 2.5.2. a pří-
slušný technologický postup prací). 

Zajištění proti sklouznutí je splněno použitím žebříků, upevněných v místech 
práce a v potřebných komunikacích, případně použitím ochranné konstrukce nebo 
osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků. 

Zajištění proti propadnutí se musí provést na všech střešních pláštích, kde je 
půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosními prvky střešní konstrukce 
větší než 0,25 m a není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti 
prolomení zatížením pracovníky, případně není toto zatížení vhodně rozloženo po-
mocnou konstrukcí (pracovní nebo komunikační podlaha, pokrývačský žebřík 
apod.). 

Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat 
tak, aby pracovníci mohli pracovat bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pra-
covat v obvyklé pracovní výšce. Za obvyklou pracovní výšku se považuje u těžkých 
prací (zdění z cihel a tvárnic, manipulace s břemeny, těžším nářadím apod.) práce 
do výšky 1,5 m, pro ostatní práce (natírání, omítání, obkládání, připevňování a spo-
jování lehkých předmětů apod.) práce do výšky 2,0 m nad úrovní pracovní podlahy. 

Žebříky se nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s vý-
jimkou lešeňových žebříků. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí pou-
žívat labilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, radiátory, 
bezpečnostní sítě apod.). Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do 
užívání jen po jejich úplném dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce 
do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního do-
kladu. 

Místa práce musí být bezpečně přístupná po komunikacích (rampy, schody, 
žebříky apod.). Dočasné výstupy jako jsou stupadla přivařená na svislý prvek, příčle 
upevněné mezi příruby válcovaného ocelového profilu apod. musí svým provede-
ním splňovat bezpečnostní požadavky. Práce nad sebou lze provádět pouze výji-
mečně, pokud se bez nich z pracovně-technických důvodů nelze obejít. Technolo-
gický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti pracovníků na nižších 
pracovních úrovních. 

Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn dosta-
tečný volný prostor pro manipulaci s materiálem. Po celou dobu těchto prací musí 
být do ohroženého prostoru zamezen přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto 
práce určeni. 
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Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pra-
coviště, komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že: 

a) místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo roz-
střiku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo 

b) materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení. 

Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat 
místo dopadu (plechy, krytina, desky apod.) nebo předměty, které by mohly pracov-
níka strhnout z výšky. 

Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí 
být učiněna ochranná opatření. 

Pracovníci, kteří budou obsluhovat stroje, elektrická zařízení a provádět 
údržbu a opravy musí mít příslušnou odbornou způsobilost a být pro tyto činnosti 
zaškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu 
zdraví osob na staveništi, zejména dodržet požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na sta-
veništích. 

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

V průběhu prací budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplý-
vají z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Vlastník nemovitosti, popř. další právnické osoby nebo fyzické osoby podnika-
jící, pokud je sjednáno smlouvou, obstarává a zabezpečuje: 

 v potřebném množství schválené druhy požární techniky, věcných prostředků 
požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení a udržuje je v provozu-
schopném stavu, 

 volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové 
cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické 
energie, k uzávěrům vody, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu 
ovládání požárně bezpečnostních zařízení, 

 dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpeč-
nosti výrobků nebo činností, 

 označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, 
příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kte-
rých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní za-
řízení, 

 pravidelnou kontrolu prostřednictvím odborně způsobilé osoby dodržování 
předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňuje zjištěné závady, 

 umožnění orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povin-
ností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, doku-
mentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu 
s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření, 
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 bezodkladné oznamování územně příslušnému operačnímu středisku hasič-
ského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které pro-
vozuje, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá, 

 udržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno 
použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, 

 zpracovává předepsanou dokumentaci požární ochrany, plní podmínky po-
žární bezpečnosti v ní stanovené a udržuje ji v souladu se skutečným stavem, 

 zabezpečuje pravidelná školení zaměstnanců o požární ochraně zaměstnance. 

Realizace celé akce bude prováděna v souladu s předpisy vyhlášky 601/2006 Sb. 
a souvisejícími předpisy.  

Dodavatel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při vý-
stavbě. Tento technologický postup vytvořený dodavatelem musí být po dobu sta-
vebních prací k dispozici na stavbě a musí obsahovat: 

 návaznost a souběh jednotlivých operací, 
 pracovní postup pro danou činnost, 
 použití strojů, zařízení a speciálních pracovních pomůcek, 
 způsob dopravy materiálu vč. komunikací a skladových ploch, 
 druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí, 
 technické a organizační opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm 

nepracuje, 
 opatření při pracích za mimořádných podmínek. 

Dodavatel stavby je povinen pracovníky, kteří stavbu řídí, provádějí a kontro-
lují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále 
nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky 
odborné a zdravotní způsobilosti. Je povinen je vybavit vhodným nářadím, pomůc-
kami a osobními ochrannými prostředky. 

Všechna zařízení musí respektovat veškeré požadavky související s bezpeč-
ností práce pro elektrická zařízení. Dokumentace, zařízení a elektrické rozvody vy-
chází z platných elektrotechnických předpisů, norem a všeobecně platných před-
pisů. 

Všechny elektrické předměty musí být chráněny před nebezpečným dotykem 
neživých částí samočinným odpojením od zdroje. Krytí elektrických předmětů musí 
odpovídat prostředí, ve kterém jsou instalovány. Všechny elektromontážní práce 
musí být provedeny podle platných předpisů ČSN a při dodržení všech bezpečnost-
ních předpisů (používání ochranných a pracovních pomůcek, používání bezpečnost-
ních tabulek, práce ve výškách, práce na zařízení pod napětím apod.). 

Ochrana elektrického vedení před mechanickým poškozením bude provedena 
polohou, uložením v kabelových nosných konstrukcích. Ochrana elektrických ve-
dení před zkratem bude provedena pojistkami a jističi, před přetížením jistícími 
nadproudovými relé, motorovými spouštěči a frekvenčními měniči. Barevné zna-
čení vodičů bude odpovídat normě ČSN EN 60445 ED.4 Základní a bezpečnostní zá-
sady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, 
konců vodičů a vodičů.  

Všechny poruchy a závady na elektrickém zařízení musí být neprodleně odstra-
něny. 
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Elektrická zařízení, umístěné na místech veřejně přístupných, musí být opat-
řena buď bezpečnostní tabulkou podle ČSN ISO 3864–1, upozorňující na nebezpečí 
úrazu elektřinou, nebo označena bleskem červené barvy na krytu. Označení není 
nutné v případech, kdy se jedná o elektrická zařízení umístěná tak, že je k těmto 
zařízením umožněn přístup jen pracovníkům s příslušnou elektrotechnickou kvali-
fikací, kteří jsou určeni k činnosti na těchto zařízeních. 

Všechny části zařízení, sloužící k bezpečnosti osob v případě nebezpečí (např. 
hlavní vypínače zařízení), musí být nápadně označeny a v jejich blízkosti musí být 
umístěna bezpečnostní tabulka s příslušným pokynem. 

Veškeré strojně-technologické zařízení musí plnit nařízení vlády 
č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Navržené strojní zaří-
zení jednotlivých dodavatelů musí toto nařízení splňovat a musí mít platný CE cer-
tifikát. 

Pracovníci musí být seznámeni s požárními směrnicemi a s provozními pravi-
dly. Manipulace s elektrickým zařízením při požáru se řídí dle ČSN 34 3085 ed. 
2 Elektrická zařízení – Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech 
nebo záplavách (účinnost 1. 12. 2013) a dle dalších souvisejících předpisů 

Pro zamezení poruch, požáru a výbuchu je třeba dodržet všechna zákonná usta-
novení, která se vztahují na výstavbu a provoz odběrních plynových zařízení. Před 
zahájením svářečských prací musí být zpracován postup prací s uvedením bezpeč-
nostních opatření, dozoru a kontrol po ukončení svářečských a řezacích prací. K li-
kvidaci případného požáru se použije sněhový nebo práškový hasicí přístroj. 

Během stavby plynových rozvodů a instalaci plynových spotřebičů, při provozu  
a údržbě plynových zařízení je třeba z hlediska bezpečnosti práce důsledně dodržo-
vat zejména následující předpisy: 

 vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve 
znění vyhlášky č. 352/2000 Sb., 

 vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 
znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpeč-
nosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný pro-
voz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

 nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

 ostatní předpisy (ČSN, TPG) vztahující se blíže na montážní a zkušební práce 
jsou uvedeny v předchozích částech technické zprávy. Projekt byl zpracován 
v souladu se všemi předpisy a normami, platnými ke dni zpracování. 

Svým uspořádáním stavba vyhovuje a zabezpečuje ochranu proti nepříznivým 
vlivům povětrnosti a škodlivým vlivům. Prostorové uspořádání objektů a prostorů 
odpovídá hygienickým předpisům. 
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Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně nutné dbát všech bezpečnost-
ních předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat: 

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve 
znění pozdějších předpisů (účinnost 1. 1. 2007), 

 nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 
Sb. (účinnost 1. 5. 2017), 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (účin-
nost 4. 10. 2005).  

Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické 
předpisy a nařízení. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště 
před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou dodržována příslušná ustano-
vení: 

 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (účinnost 
26. 8. 2009) ve znění pozdějších předpisů upravující požadavky na provádění 
staveb.  

Na staveništi bude pověřená osoba výkonem funkce koordinátor stavby, který 
bude řídit činnosti zhotovitelů a stávající obsluhy v prostoru staveniště z hlediska 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

V průběhu prováděcích prací bude prostor řádně označen a zabezpečen, aby 
nedošlo k ohrožení pracovníků. 

Veškeré osoby v rámci stavby budou dodržovat bezpečnostní předpisy jak 
vlastní firmy, tak společnosti k. Při realizaci je nutno respektovat zajištění požární 
ochrany. Pracovníci budou při stavbě používat předepsaný pracovní oděv, pracovní 
obuv, ochrannou přilbu, rukavice, případně ochranné brýle a další ochranné pro-
středky dle charakteru práce. 

Povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 
na staveništi nařizují zadavatelům staveb (investorům) takzvané limity, které jsou 
uvedeny ve dvou předpisech: 

 zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb. (účinnost 1. 5. 2016). 

Tyto limity představují následující podmínky dle: 

 předpokládané trvání stavebních prací je delší než 30 pracovních dnů. Zároveň 
s touto délkou bude na stavbě pracovat současně více jak 20 osob po dobu delší 
než 1 den; 

 všechny stavby, jejichž plánovaný objem prací přesáhne 500 pracovních dnů 
s podmínkou přepočtu na jednoho pracovníka; 
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 tam, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky nad 10 metrů; 

 při práci, ve které je vyšší riziko sesuvu zeminy při výkopových pracích 
o hloubce větší než 5 metrů s následkem ohrožení zdraví; 

 při manipulaci s těžkými stavebními díly a konstrukcemi z kovů, betonu nebo 
dřeva, které zůstanou zabudované v díle; 

 v případě práce nad i pod vodou či v její blízkosti, když je vyšší riziko utonutí; 

 práce s výbušninami, které upravuje zvláštní zákon; 

 při práci s nebezpečnou látkou nebo chemickou či jinak toxickou látkou nebo 
přípravkem; 

 v případě, že se při práci mohou vyskytovat biologičtí činitelé, které upravuje 
zvláštní zákon; 

 při pracovní činnosti, kde je zdroj ionizujícího záření; 

 při práci s technickým zařízením a v ochranném pásmu energetického vedení; 

 při zemních pracích, ale také vrtných, tunelových a studnařských, kde dochází 
k protlačování a mikrotunelování; 

 v případě pracovních úkonů, kde je vyšší tlak vzduchu. 
Z výše uvedeného vyplývá, že na navrhovanou stavbu by měl investor zajistit 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 

k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci 
stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje 
stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat čin-
nost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Ko-
ordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která od-
borně vede realizaci stavby. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím 
k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi 
jeho realizace. 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví 
neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstna-
vatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat je-
jích působení tak, aby zdraví a život zaměstnanců nebyl ohrožen. 

Zaměstnavatel je povinen provádět úkoly v prevenci rizik, tyto úkoly zajišťuje 
především svým odborně způsobilým zaměstnancem. Nemá-li odborně způsobilého 
zaměstnance a není-li sám odborně způsobilý, je povinen zajistit provádění úkolů 
v prevenci rizik prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby. 
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Dle §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je zadavatel stavby povinen 
před zahájením prací na staveništi zajistit zpracování plánu BOZP, a to v případech: 

a) u staveb povinně hlášených OIP, 

b) jsou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, dle přílohy č. 5 nařízení 
vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

Plán musí být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. 

      l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou nutné žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

      m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Na staveništi musí být zajištěn bezpečný vjezd a výjezd na komunikaci v ulici Na Vy-
hlídce. Před sjezdem na staveniště, musí být osazeny dopravní značky s nápisem 
„Pozor výjezd vozidel ze staveniště“ a značky se snížením rychlosti. 

      n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při vý-
stavbě apod.) 

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou vyžadovány. 

      o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 20 měsíců. Přesnější údaje a členění na etapy 
nebylo stanoveno. Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají 
běžný postup výstavby. 
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Účel objektu 
Novostavba vinařství bude sloužit na výrobu vína, ubytování, ochutnávky vína a pro 
relaxaci. 

Funkční náplň 
Stavba je rozdělena do 4 samostatně funkčních provozů, a to výroba vína, adminis-
trativní část, ubytování a poslední částí je degustační místnost a maloobchod. Objekt 
je podsklepen a má dvě nadzemní podlaží. 

 

Kapacitní údaje 
Bude se jednat o samostatně stojící objekt o zastavěné ploše cca 735 m2. Vinařství je 
navrženo se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V pod-
zemním podlaží je situována výroba vína, technické zázemí. V prvním nadzemním 
podlaží je oddělená část s degustační místností a jejím zá-zemím, dále zde je část 
výroby vína, maloobchod, kanceláře a zázemí pro zaměstnance. Ve druhém nadzem-
ním podlaží je navrženo ubytování. 

Plocha pozemku:  18 458 m2 
Zastavěná plocha:  735 m2 
Procento zastavění:  4 % 
Obestavěný prostor:  7 081 m3 
Plocha pochozích zpevněných ploch:  140 m2 
Plocha pojízdných komunikací a parkovišť:  1 355 m2 
Plocha zeleně na pozemku:  16 228 m2 
Plocha zeleně na vegetačních střechách:  549,6 m2 
Počet parkovacích míst:  18 (13 pro návštěvníky, 3 pro zaměst-

nance, 2 bezbariérové) 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbarié-
rové užívání stavby 

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 
Architektonické a barevné řešení a použité materiály budou realizovány v souladu 
se standardy stavebníka. Z hlediska výtvarného se při návrhu jednotlivých staveb 
upřednostňovaly jednoduché geometrické tvary. Skládá se ze dvou různě vysokých 
kvádrů. Objekt má dvě nadzemní podlaží, a také podzemní podlaží. První nadzemní 
podlaží slouží ke zpracování vína, administrativě a veřejné části, do které spadá de-
gustace a druhé nadzemní podloží pro ubytování. Suterén slouží ke skladování 
a zpracování produktu. Stavba je zastřešena plochou jednoplášťovou vegetační stře-
chou. Cílem bylo navrhnout stavbu, aby byla co nejvíce propojená s venkovní zelení 
a s maximem přirozeného světla. 

Venkovní hmota objektu je rozdělena do dvou částí, a to probarvenou silikáto-
vou omítkou v šedé barvě a obklad z lehkých betonových obkladů. Soklová část je 
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řešena dekorativní omítkou z tzv. marmolit v béžové barvě. Obvodová konstrukce 
je řešena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS).  

Dispoziční řešení 
Jedná se o novostavbu vinařství se dvěma nadzemníma a jedním podzemním podla-
žím. Stavba je v nadzemní části rozdělena do čtyř samostatně funkčních provozů, 
a to výroba vína, administrativní část, ubytování a poslední částí je degustační míst-
nost a maloobchod. Všechny tyto části mají pro návštěvníky společný vstup s re-
cepcí. 

Jihovýchodní část objektu má jedno nadzemní podlaží a je tvořena prostorem 
pro výrobu vína, který je propojený se suterénem, které slouží ke skladování vína 
a zpracování produktu. 

V druhé části objektu (zbytek prvního nadzemního podlaží a druhé nadzemní 
podlaží) jsou prostory určené pro administrativní část, ubytování a poslední částí je 
degustační místnost a maloobchod. Jihozápadní část objektu je tvořena prostorem 
pro degustaci vina a jejím zázemím. Provozní doba degustační místnosti se předpo-
kládá od 14:00 do 22:00. Restaurace bude sloužit ke stravování návštěvníků vinař-
ství. V této části objektu se nachází vlastní prostor degustační místnosti, kuchyň, 
sklady potravin, kuchyňského vybavení, odpady a hygienické zázemí pro návštěv-
níky restaurace. Severovýchodní část slouží jako zázemí pro zaměstnance a admi-
nistrativní část, tyto části mají svůj samostatný vstup. Východní část tvoří maloob-
chod s recepcí, kde se předpokládá provozní doba od 11:00 do 20:00. V druhém nad-
zemním podlaží jsou umístěny pokoje pro návštěvníky. 

Hlavní vstup do objektu je navržen z jihovýchodní strany. Z jihovýchodní strany 
je také situovány vstup pro zaměstnance a na západní straně je vstup pro příjem 
zboží. Dále z vinařství vedou další dva východy, které slouží k expedici vína a výrobě 
vína. Technické zázemí objektu je tvořeno technickou místností, elektrorozvodnou 
a strojovnou vzduchotechniky. 

Provoz mezi kuchyní a restaurací je zajištěn pomocí officu. Do něj budou mít 
přístup pouze zaměstnanci restaurace. Samotná kuchyň a její zázemí jsou rozděleny 
na čistý a špinavý provoz. Špinavý provoz začíná vstupem pro zaměstnance, chod-
bou a navazuje na filtr tvořený šatnami a hygienickým zázemím pro zaměstnance. 
Čistou zónu pak tvoří chodba, na kterou navazují jednotlivé sklady a kuchyň. Poža-
davky na čistotu jsou zde náročnější než v případě vinařství a jsou dány hygienic-
kými předpisy. S ohledem na udržení čistoty bude probíhat zásobování v určeném 
intervalu, a v takovou denní dobu, aby nedošlo ke kolizi s provozem kuchyňského 
zařízení nebo byla kolize pouze minimální. 

Kolem objektu budou provedeny zpevněné plochy pro dopravní obslužnost 
včetně nového sjezdu, který bude směřovat na místní komunikaci. 

Bezbariérové užívání stavby 
Objekt vinařství je celý řešen s ohledem na možnost užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Návrh je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. obec-
ných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Přístup do objektu z exteriéru i překonání jiných výškových úrovní kolem domu 
je řešeno pomocí chodníků. V navrhovaném parkovišti na jihovýchodní části po-
zemku jsou řešena 2 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Všechny podlaží vinařství jsou propojeny výtahem, který splňuje požadavky 
pro bezbariérový výtah. Veškeré výškové rozdíly v objektu jsou do 20 mm. Hlavní 
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vstup je řešen bezbariérově. Před vstupem do budov je vždy minimální plocha 
1 500x2 000 mm. Vstupy do objektu jsou vždy nejméně 1 250 mm široké a mini-
mální šířka jednoho křídla 900 mm. Dveře by měly být zaskleny minimálně od výšky 
400 mm. 

V blízkosti degustační místnosti jsou navrženy dvě WC jako bezbariérové, a to 
jedna pro muže a jedna pro ženy. V objektu se také nachází jeden bezbariérový po-
koj, ve kterém je umístěno bezbariérové hygienické zázemí. 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové provozní řešení 
Podrobně popsáno v předchozím bodě zprávy b) Dispoziční řešení. 

Technologie výroby 
Vstupní požadavky: 
Výroba vína: až 100 000 litrů při hospodaření na 20 ha 
Způsob distribuce vína: v lahvích 0,7 l a volný prodej – stáčení do nádob dle 

požadavku zákazníka 
Popis technologie výroby vína 
Postup: 

1. Zpracování vína: 

1.1. bílé víno 

1.1.1. odstopkování 

1.1.2. drcení hroznů 

1.1.3. macerace bobulí 

1.1.4. lisování 

1.2. červené víno 

1.2.1. odstopkování 

1.2.2. drcení hroznů 

1.2.3. úprava Rmutu 

1.2.4. řízená macerace 

1.2.5. stáčení a lisování 

2. Školení mladých vín 

2.1. stočení z kalů 

2.2. školení vína 

2.3. číření vína 

2.4. filtrace 

3. Zrání vína 

3.1. sudová zralost 

3.2. jemná filtrace 

3.3. stáčení do lahví 
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Odstopkování 
Díky odstopkování, při kterém dochází k oddělování bobule od stopky, se snižuje 
objem rmutu o 20-30 %. Tato operace s sebou nese i jisté nevýhody, které se mohou 
projevit například ve formě pomalejšího kvašení. Současně dochází ke snížení ob-
sahu tříslovin a k růstu barevné intenzity. K odstopkování se používají mlýnkood-
stopkovače, přičemž odstopkování a drcení v dnešní době většinou zajišťuje již 
pouze jeden stroj. 

Drcení hroznů 
V minulosti se hrozny pouze drtily, naproti tomu dnes dochází nejdříve k již zmíně-
nému odstopkování a následně k drcení. To ve své minulosti prošlo modernizací od 
ručního mačkání bobulí až k využívání automatických strojů, které zajišťují maxi-
mální výlisnost, a také ulehčuje maceraci a rozpouštění tříslovin. V případě využí-
vání plně mechanizovaného sběru, následuje místo odstopkování využití třídící 
linky. 

Řízená macerace 
Macerace se rozlišuje u bílých a u červených vín. U červených vín přináší macerace 
fenolické sloučeniny, jako antokyany a třísloviny, a další látky, jako např. pektiny, 
minerální či vonné látky, které se podílejí na celkové struktuře a barvě vína. Tyto 
látky a prvky jsou obsaženy v peckách, slupkách, dužině či ve střepinách. Maceraci 
lze provádět buď za tepla či za studena. Pokud by tento krok byl vynechán a víno by 
se okamžitě lisovalo, s výjimkou některých odrůd zvaných barvířky, by výsledná ba-
rva vína byla růžová či se sníženou barevnou intenzitou.  

V případě bílého vína se doporučuje co nejméně macerovat pevné části hroznu, 
a to z důvodu snížení rizika vad, jako např. hořkost, bylinné pachy zelených hroznů 
a hořkosti sloučenin pocházejících ze semen. U macerace bílých vín se používají pře-
vážně otevřené nádoby. V období macerace je teplotní optimum kolem 29 °C po 
dobu 5-10 dnů, přičemž první 2 až 3 dny se kvasinky v klidovém režimu přizpůso-
bují novému prostředí. Doba a teplota se u řízené macerace odvíjí podle techniky, 
zdravotního stavu hroznů a fenolické vyzrálosti.  

Nakvašení se dá rozdělit na dvě metody, a to zda proces probíhá v uzavřených 
či otevřených nádobách. Při využití otevřených nádob dochází k uvolnění CO2 a vy-
tváří se tzv. matolinvý oblouk, který se musí pomocí míchadel ponořit zpátky. Tento 
způsob je poměrně náročný a využívá se především u malovinařů. V případě uza-
vřených nádob je proces méně náročný a z hlediska nákladů úspornější, nicméně 
jsou zde vyšší počáteční náklady na nákup technologií, v tomto případě vinifikátorů. 

Lisování 
Při lisování dochází k oddělení moštu od rmutu za pomoci tlaku. Vyskytují se zde tři 
frakce moštu, a to scezený, který je vylisován vlastní váhou, lisovaný mošt získaný 
za pomoci standartních tlaků, a poslední složkou je dolisek, kterého se docílí za po-
moci největších tlaků a je nejméně kvalitní z důvodu obsahu nežádoucích látek uvol-
něných kvůli vysoké kompresi suroviny. 

Odkalování 
V této fázi je důležité dbát na minimální oxidaci a mechanické zatížení moštu. Fáze 
se považuje za základ řízeného kvašení, zpravidla se využívá technika sedimentace. 
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Kvašení moštu 
Při kvašení se uvolňují aromatické látky za pomoci využití kvasinek, které se volí dle 
technologie a očekávaného aroma vína. Optimální teplota pro kvašení se uvádí 
v rozmezí 17-21 °C.  

Školení vín 
Jedná se o zásahy do vína, které si každý vinař volí dle svých znalostí a zkušeností 
a dle požadovaného produktu. Dílčí kroky se skládají z číření, síření, úpravy kyselin, 
filtrace a dalších kroků dle technologie výroby vín.  

Plnění do lahví 
Plnění do lahví se u větších vinařství provádí za pomoci linek a automatických plni-
ček. Víno se dále ošetří podle toho, zda bude určeno k okamžité konzumaci, či k dlou-
hodobému zrání v láhvi. (Michalovský, 2014; Michlovský, 2016) 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Bourací práce 
Na pozemku určeném k výstavbě stavby vinařství se nenachází žádné stávající ob-
jekty. Nebude docházet k bouracím pracím. 

Vytyčení stavby 
Vytyčení stavby bude provedeno pomocí souřadnic (S – JTSK) kvalifikovanou 
osobou. Výška 0,000 bude rovna 197,500 m n.m. 

Zemní práce 
Bude sejmuta ornice v tloušťce 300 mm v ploše budoucího sportovního centra 
a zpevněných ploch kolem objektu. Skrývka ornice bude uložena na pozemku pro 
pozdější úpravu terénu. Bude provedeno vyhloubení stavební jámy a výkop zákla-
dových pasů a patek. Předpokládá se možnost provádění výkopů figur bez nutnosti 
pažení. Zároveň při výkopu musí být zřízeny dočasné odvodňovací rýhy se sklonem 
5,0 %. Budou také provedeny výkopy pro umístění inženýrských sítí. Konečné te-
rénní úpravy kolem stavby se budou týkat napojení původního terénu a nově navr-
žených ploch. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním základové 
spáry. 

Základové konstrukce a podkladní deska 
Předpokládaná zemina v prostoru stavby je F3 –písčitý jíl, hlína písčitá s pevnou, 
místy tuhou, konzistencí; Rdt = 250 kPa. Při odkrytí základové spáry je nutno přizvat 
statika nebo stavbyvedoucího a posoudit základové poměry. V případě nevhodných 
základových poměrů je nutné přehodnotit zakládání stavby. Výkop základových 
pasů nebo patek se musí ihned betonovat. Základové konstrukce budou provedeny 
ze základových pasů a patek z prostého betonu. Základ pod schodištěm bude také 
z prostého betonu. Podkladní deska v tloušťce 150 mm bude provedena z betonu 
vyztuženého KARI sítí 150x150 mm. Základ pod výtahovou šachtou bude z železo-
betonové základové desky v tloušťce 300 mm. Podrobné informace viz výkres Zá-
klady. 

Při betonáži bude nutné provést řádnou koordinaci prostupů dle jednotlivých 
profesí. Nesmí se zapomenout na vynechání prostupů pro ležaté rozvody kanalizace, 
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prostupy pro přívod přípojek jednotlivých inženýrských sítí a vložení zemnících 
pásků FeZn pro uzemnění hromosvodné soustavy a elektroinstalace viz. Projekt 
elektroinstalace (příloha není, jedná se o diplomovou práci). 

Svislé nosné konstrukce 
Svislou nosnou konstrukci v podzemním podlaží tvoří železobetonové monolitické 
stěny z betonu C25/30 a výztuže B500B a v nadzemních podlažích vápenopískové 
tvárnice. Uvnitř objektu je navržené železobetonové ztužující jádro, které probíhá 
přes všechna podlaží objektu. Ztužující jádro je tvořeno železobetonovou monolitic-
kou zdí o tloušťce 250 mm. Rozměry železobetonových prvků jsou určeny pouze 
orientačně a je třeba provést statický výpočet. Návrh a umístění výztuží a posouzení 
konstrukcí bude provedeno na základě statického posudku, který není součástí této 
práce. 

Nosné překlady nad vnějšími otvory jsou tvořeny kombinacemi KS-QUADRO 
plochý překlad pro přesné zdivo, věncovka šířky 250 z tvárnic KS VĚNCOVKY U-
SCHALE 8DF/240 a železobetonovými monolitickými překlady. Překlady vnitřní 
nad dveřmi jsou navrženy z KS-QUADRO plochý překlad pro přesné zdivo.  Zdivo 
bude prováděno dle technologického postupu výrobce. 

Stěny výtahové šachty budou provedeny jako monolitické železobetonové 
tloušťky 200 mm z betonu C25/30. Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí 
bude provedeno na základě statického posudku, který není součástí této práce. 

Podrobná skladba konstrukcí viz. příloha Výpis skladeb konstrukcí. Pozn. ob-
chodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické parame-
try, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 

Příčky 
Příčky mezi jednotlivými místnostmi tvoří vápenopískové tvárnice KS-QUATRO 
E/150 tloušťky 150 mm, KALKSANDSTEIN KS-PŘÍČKOVKA P7 LP tloušťky 100 mm 
a sádrokartonové příčky. Překlady vnitřní nad dveřmi jsou navrženy z KS-QUADRO 
plochý překlad pro přesné zdivo, nebo pomocí konstrukce z SDK. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. Pozn. ob-
chodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické parame-
try, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 

Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů Spiroll. Na tyto 
panely bude provedena vyrovnávací vrstva o tloušťce 40 mm z důvodů nerovno-
měrného povrchu způsobeného vlivem různého nadvýšení panelů, defektů, různého 
zatížení atd. Jednotlivé panely jsou uloženy v potřebných rozměrech na nosné zdivo, 
resp. na věncích příslušných tlouštěk. Při ukládání panelů byl respektován technický 
a technologický postup daný výrobcem. Nad veškerými nosnými konstrukcemi stěn 
objektu budou zhotoveny obvodové a vnitřní ztužující věnce pomocí věncovek firmy 
KALKSANDSTEIN. Typy použitých tvarovek jsou uvažovány KS-8DF/240 pro stěny 
šířky 240 mm, KS-7DF/200 pro stěny šířky 200 mm. Věnce můžou být provázány se 
stropní konstrukcí. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. Pozn. ob-
chodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické parame-
try, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 
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Vodorovné překlady 

Vodorovné překlady nad okenními otvory budou zhotoveny z plochých překladů 
KS-QUATRO pro přesné zdivo v potřebné tloušťce podle místa provedení. Tyto pře-
klady budou dodatečně doplněny a srovnány do modulu zdiv pomocí vyrovnávacích 
bloků KSKIMMSTEIN opět v potřebné tloušťce. Díky tomuto opatření jsou veškeré 
zděné konstrukce uvažovány bez dořezů ve výškovém modulu zdiva. Nad většími 
okenními otvory (místa garáží a podobně) budou použity překlady zhotovené z věn-
covek KSVĚNCOVKA U-SCHALE 8DF/240 a vyplnění věncovky pomocí betonu 
C25/30 XC1 + oceli B500B. Železobetonové konstrukce budou navrženy autorizova-
ným statikem. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. Pozn. ob-
chodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické parame-
try, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 

Schodiště 

Ve vinařství je jedno schodiště. Schodiště je navrženo jako trojramenné, železobeto-
nové monolitické, deskové s obložením z keramické dlažby. Schodišťová ramena a 
mezi podlažní podesta jsou vetknuty do schodišťových nosných zdí (viz výkres 
tvaru stropu nad 1NP). Schodišťové stupně budou součástí železobetonové desky. 
Šířka ramene je 1 400 mm. Schodišťové stupně z 1S do 1NP mají výšku 164,8mm 
a šířku 300 mm, z 1NP do 2NP mají výšku 170,5 mm a šířku 300 mm. Zábradlí je 
tvořené madlem ve výšce 1 000 mm. Konstrukci schodiště je nutné provádět v sou-
činnosti s betonáží stropní desky. 

Schodiště je provedeno ze železobetonu z betonu C 30/37 a oceli B 500B, třída 
prostředí XC1, konstrukční třída S4 s frakcí kameniva do 8 mm, tloušťka schodišťo-
vých desek bez stupňů je 150 mm. Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí 
bude provedeno na základě statického posudku, který není součástí této práce. Po-
drobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

Střešní konstrukce 
Střecha nad vinařstvím je provedena jako jednoplášťová, zateplená a nepochozí 
s výjimkou revizních kontrol, oprav a udržování zeleně. Nosnou konstrukci tvoří 
předpjaté stropní železobetonové panely SPIROLL. Na konstrukci je následně navr-
žena spádová vrstva z lité cementové pěny PORIMETR PS, na kterou je proveden 
modifikovaný asfaltový pás. Spádová vrstva z betonu je zvolena s ohledem na využití 
modifikovaného asfaltového pásu vložka z al s nakašírováním na vložce ze skleně-
ných vláken jako pojistné hydroizolační vrstvy. Tato vrstva slouží také jako parotěs-
nící vrstva. Tepelná izolace je zhotovena z expandovaného polystyrenu EPS 150S 
a 100S. Hlavní hydroizolace je poté navržena ze souvrství modifikovaných asfalto-
vých pásů s vložkou ze skleněné tkaniny a vložkou z polyesterové rohože, které jsou 
chráněné geotextílií, nopovou fólií a opět geotextílií. Poté je proveden vegetační, dre-
nážní a hydroakumulační násyp v potřebné tloušťce. Střecha je po obvodě lemována 
atikami, které jsou oplechovány pomocí lakovaného hliníkového plechu. Odvodnění 
plochých střech je provedeno pomocí vnitřních vyhřívaných vtoků se sekundárním 
kontrolním vtokem pro odvodnění vrstvy pojistné hydroizolace v případě zatečení, 
nebo poruchy. Pojistné odvodnění je dále zajištěno pomocí pojistných přepadů 
skrze atiku. Upevnění střešního souvrství je navrženo přitížením stabilizační vrst-
vou z vegetačního, drenážního a hydroakumulačního násypu v potřebné vrstvě. 
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Desky k sobě budou dodatečně lepeny pomocí lepidla pro zajištění stability v době 
výstavby.  

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. Pozn. ob-
chodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické parame-
try, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků 

Hydroizolace 

Izolace spodní stavby je navržena z hydroizolačního souvrství modifikovaných as-
faltových pásů s vložkou z al fólie proti radonu s nakašírováním na vložce ze skleně-
ných vláken a vložkou ze skleněné tkaniny. Hydroizolace je navržena tak, aby odo-
lávala vzlínající vlhkosti a současně radonovému záření. Hydroizolace spodní stavby 
je vytažena na svislé stěny podsklepené části a dále vytažena minimálně 150 mm 
nad úroveň podlah v 1.NP. Hydroizolační souvrství plochých střech je navrženo ze 
souvrství modifikovaných asfaltových pásů typu S (SBS) s vložkou ze skleněné tka-
niny a vložkou z polyesterové rohože. Parotěsnící vrstvy a parozábrany jsou navr-
ženy z modifikovaných asfaltových pásů typu S (SBS) s vložkou z al s nakašírováním 
na vložce ze skleněných vláken. 

Pod stěnami, kde bude prostupovat výztuž ze základové konstrukce bude pro-
vedena hydroizolační stěrka. Jako pomocná hydroizolace spodní stavby je navržena 
na svislých stěnách ochranná nopová fólie s geotextílií. Nopová fólie je ukončena 
u okapového chodníčku. Toto opatření chrání tepelnou izolaci spodní stavby. Hyd-
roizolace v koupelnách a mokrých provozech bude provedena z hydroizolační 
hmoty pro vnitřní použití ve dvou vrstvách. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. Pozn. ob-
chodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické parame-
try, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 

Tepelná izolace 
V souvrství plochých střech jsou navrženy tepelné izolace ze stabilizovaného expan-
dovaného pěnového polystyrenu EPS 150 a 100. Rozdílné únosnosti jsou vybrány 
s ohledem na úsporu financí. V místě vtoku je pak pro větší pevnost a možnost na-
máhání použita a navržena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS. Zatep-
lení atiky je poté provedeno pod oplechováním z minerální vlny. 

V konstrukci plovoucích podlah jsou navrženy teplené izolace z EPS 150S a STY-
RODUR 5000 CS, která současně slouží jako kročejová hydroizolace. Vnější kon-
taktní zateplení fasád je navrženo z tepelně izolačních desek EPS a MW Isover 
TWINNER. Veškeré obvodové stěny spodní stavby a stěny v soklové části budou za-
tepleny od výšky základového pasu v předmětném místě do výšky +0,150m pomocí 
extrudovaného polystyrenu ISOVER STYRODUR 3000 CS-SQ. V souvrství teras bude 
použito tepelné izolace z EPS 100S a ISOVER STYRODUR 3000 CS. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. Pozn. ob-
chodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující technické parame-
try, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. 

Komín 

Konstrukce komínu je v navrženém objektu venkovní nerezový plechový. Jedná se 
o ty komínu Schiedel ICS 25. Kotvení a sestavení komínu musí být řešeno dle vý-
robce a dodavatelskou firmou.  
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Pozn. obchodní názvy výrobků a materiálů jsou pouze příklady splňující tech-
nické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků 

Výtah 

Výtahová šachta bude ze železobetonu tloušťky 200 mm z betonu C25/30. Vnitřní 
rozměr je 1600x2600 mm. Šachta je založena na železobetonové základové desce 
tloušťky 300 mm. Je navržen elektrický osobní lanový výtah bez strojovny o rozmě-
rech 1100/2100 mm s dveřmi 900x2000 mm. Maximální nosnost výtahu je 1000 kg 
pro 13 osob. Návrh a umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na 
základě statického posudku, který není součástí této práce. Jedná se o výtah s mož-
ností přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Výplně otvorů  

Jako výplně oken jsou navržena hliníková okna s izolačním trojsklem. Celkový sou-
činitel prostupu tepla oken je vyhovující podle normy. Kotvení oken do obvodových 
zdí je pomocí kotev do ostění otvorů. Kotvení bude na bocích, na spodním i horním 
rámu oken. Typy oken a otevíravost je uvedena ve výpisu prvků.  

Vnější dveře jsou navrženy hliníkové prosklené nebo plné s izolačními trojskly. 
Celkový součinitel prostupu tepla oken je vyhovující podle normy. Typy dveří a ote-
víravost je uvedena ve výpisu prvků. Vnitřní dveře jsou navrženy jako s ocelovou 
zárubní (v 1.S) anebo dřevěné s dřevotřískovou výplní plné i prosklené se zasklením 
z bezpečnostního skla do dřevěných obložkových zárubní. Pro prosklené části je po-
užité čiré sklo. Typy dveří a otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. Garážová vrata 
jsou zhotovena jako rolovací. Jsou zhotovena z ocelového plechu, který bude vypl-
něn v meziprostoru pomocí PUR izolace. Barvy vnější části rámů budou definovány 
v technických pohledech. Podrobnosti viz složka č. 4 – Specifikace vnitřních a ven-
kovních dveří. 

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí s různou nášlapnou vrstvou, dle provozu 
místnosti. V místnostech s mokrým provozem, v chodbách, šatnách a skladech je na-
vržena nášlapná vrstva z keramické dlažby tl. 10 mm. V lisovně a celém podlaží 1.S 
je navržena nášlapná vrstva z epoxidové stěrky. V místech pro ubytování je použito 
nášlapné vrstvy z laminátové krytiny. Všechny podlahy jsou ukončeny soklem z ma-
teriálu odpovídajícímu použité nášlapné vrstvě podlahy. Na rozhraní mezi jednotli-
vými typy podlah budou použity přechodové lišty. Podrobná skladba konstrukcí viz. 
příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

Zpevněné plochy 
V rámci zasazení do objektu jsou provedeny opěrné gabionové stěny pro zachycení 
zemního tělesa okolního terénu. Kolem vinařství je provedený okapový chodník 
šířky 500 mm z oblázků lemovaný betonovým obrubníkem. Zpevněné plochy budou 
provedeny z betonové dlažby uložené do štěrkopískového zhutněného lože s ohle-
dem na bezbariérový přístup. Zpevněné plochy budou spádovány do žlabů a dále 
bude voda zasakována na pozemku investora. U odvodňovacích žlabů parkoviště je 
navržen odlučovač ropných látek. 

Zpevněné plochy pro pojezd vozidel, parkoviště a přístupové cesty jsou navr-
ženy ze středně zrněného asfaltového betonu tl. 40 mm + spojovacího postřiku. Dále 
bude pod tyto plochy použito obalovaného kameniva tl. 80 mm, mechanicky 
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zpevněného kameniva tl. 140 mm a stěrkodrtě tl. 200 mm. Díky tomuto návrhu lze 
uvažovat pojezd těchto ploch až do 40 tun. Pochozí plochy budou po obvodu osazeny 
pomocí zahradních obrubníků přírodní šeré barvy. Obdobně budou provedeny i as-
faltové komunikace a parkovací stání. Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Vý-
pis skladeb konstrukcí. 

Obklady 

V interiéru budou obklady použity ve všech hygienických místnostech, kuchyni, 
mytí nádobí, v některých skladech a úklidových místnostech (viz. půdorysy jednot-
livých podlažích). Výšky obkladů jsou uvedeny v půdorysech jednotlivých podlažích. 
Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

Úprava povrchů – vnější 

Vnější omítky na stěnách s kontaktním zateplovacím systémem budou provedeny 
již v rámci ETICS. Materiál omítek je rozdělen do dvou částí, a to probarvenou sili-
kátovou omítkou v šedé barvě a obklad z lehkých betonových obkladů. Soklová část 
je řešena dekorativní omítkou z tzv. marmolit v béžové barvě. Obvodová konstrukce 
je řešena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS).  

Úprava povrchů – vnitřní 
Vnitřní zděné stěny budou opatřeny jádrovou omítkou a vnitřní jemnou vápenoce-
mentovou omítkou (štukem), na kterou je nanášen finální nátěr. Sádrokartonové 
desky předstěn, šachet i podhledů budou přetmeleny a přebroušeny. Tyto části sád-
rokartonových konstrukcí budou opatřeny nátěrem interiérovými disperzními bar-
vami z malířských směsí. Barvy budou odvislé od požadavků investora. V hygienic-
kých zařízeních, WC, sprchách, úklidových místnostech a dalších prostorách budou 
provedeny keramické obklady. Výběr a barva obkladů bude provedena dle poža-
davků investora. Podmínkou je dodržení vlastností stanovených projektovou doku-
mentací. 

Podhledy 

Na žádost investora a pro zakrytí nerovností či průhybu předpjatých panelů SPI-
ROLL, dále pro zakrytí vedení VZT a dalších instalací vedených v meziprostoru bu-
dou zhotoveny sádrokartonové podhledy v podlaží 1.NP a 2.NP. Budou provedeny 
jak plné podhledy, tak kazetové podhledy. Z hlediska provedení bude použito zavě-
šení svěšené. Jako systému pro plné podhledy bude použito desek RIGIPS. Pro kaze-
tové podhledy bude použito sádrokartonové desky RIGIPS GYPTONE BASE 31. Jako 
nosného systému bude použito profilů z pozinkovaného plechu. Bude vyžadováno 
zhotovení revizních vlezů, jejichž rozmístění bude dáno požadavky jednotlivých 
profesí. 

Truhlářské výrobky 
Podrobnosti viz složka č. 4 – Výpis výrobků – truhlářské výrobky. 

Klempířské výrobky 
Podrobnosti viz složka č. 4 - Výpis výrobků – klempířské výrobky. 
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Zámečnické výrobky 
Podrobnosti viz složka č. 4 - Výpis výrobků – zámečnické výrobky. 

Zdravotně-technické instalace 
Vnitřní rozvody vody jsou navrženy z DHPE trubek, spojované polyfúzním svařová-
ním. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací. Vodoměrná šachta je navržena kruho-
vého půdorysu. Ve vodoměrné šachtě bude osazena vodoměrná sestava. Od vodo-
měrné šachty bude přípojka dovedena do technické místnosti, kde bude proveden 
prostup skrz podkladní beton a hydroizolaci spodní stavby. 

V technické místnosti budou navrženy plynové kotle. Dále budou v objektu na-
vrženy vzduchotechnické jednotky. V objektu jsou navržena desková otopná tělesa, 
která budou pod okny nebo budou tělesa instalována na stěnu. Rozmístění otopných 
těles viz projekt vytápění – není součástí projektové dokumentace. Dále bude v ně-
kterých místnostech navrženo podlahové vytápění ze systémových desek podlaho-
vého vytápění. Teplovodní okruh bude opatřen expanzní nádobou, která bude umís-
těna v technické místnosti. Materiálem vnitřních potrubních rozvodů pro desková 
otopná tělesa bude měď. Materiálem potrubí podlahového vytápění budou více-
vrstvé PE trubky. Potrubní rozvody budou provedeny převážně ve stěnách, podla-
hách a popřípadě v podhledech. 

Zdravotně technické instalace jsou navrženy pouze předběžně a teoreticky (ne-
jedná se o specializaci diplomové práce. Návrh rozvodů a dimenzí sítí neřeší tento 
projekt. Je třeba, aby návrh zpřesnil projektant TZB. 

Elektroinstalace 

Přípojka elektrického vedení bude realizována napojením na elektrickou síť v ulici 
Na Vyhlídce. Přípojka povede k vinařství, kde bude instalována pojistková skříň 
a elektroměrový rozvaděč. Z připojovacího objektu bude přípojka vedena v zemi 
k objektu, kde bude dále vedena prostorem základů a její vyústění bude provedeno 
v místnosti S.15. V této místnosti bude zřízena elektrorozvodna s hlavním elektric-
kým rozvaděčem a hlavním vypínačem el. energie. Odtud bude el. síť dále rozvedena 
do místa spotřeby, kde budou instalovány podružné el. rozvaděče. Objekt bude vy-
baven hromosvodem, který bude uzemněn pomocí zemnící pásky osazené do spodní 
stavby při zakládání objektu. Vnitřní osvětlení bude zajištěno pomocí přisazených 
stropních svítidel LED typu. 

Kanalizace 

Kanalizace bude rozdělena na tři potrubí, a to na kanalizaci splaškovou, dešťovou 
a kanalizaci z výrobní části. V rámci splaškové kanalizace je navržena kanalizační 
přípojka, která bude realizována pomocí napojení na veřejnou kanalizační síť na ji-
hovýchodní straně pozemku. Na výstupu vlastní kanalizace z objektu budou osazeny 
ve vzdálenosti cca 3 m od objektu revizní šachty. Revizní šachty budou dále osazeny 
na vhodných místech a na místech napojení jednotlivých větví na hlavní přípojné 
potrubí. Splaškové vody objektu z výrobní části jsou vzhledem k povaze a funkci za-
řízení uvažovány jako infekční a jsou proto před vypouštěním do veřejné kanalizace 
ošetřeny pomocí čističek infekčních a odpadních vod, které jsou umístěny ve ven-
kovních prostorách. Kanalizační potrubí bude vedeno v zemi v potřebné hloubce. 
Materiálem kanalizačního potrubí bude PVC KG o světlosti DN 110, DN 160 a DN 
250. Dimenze potrubí bude ověřena projektantem ZTI dle napojených zařizovacích 
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předmětů. Dešťová kanalizace bude zajišťovat odvod srážkových vod z plochých 
a šikmých střech a ze zpevněných ploch parkovišť a chodníků. Dešťové vody dopa-
dající na nezpevněné plochy jsou vsakovány do země. Dešťové vody dopadající na 
zpevněné plochy silnic, parkovišť, chodníků a dalších jinak zpevněných ploch jsou 
odvedeny pomocí vyspádování do jímacího zařízení dešťové kanalizace a venkov-
ních dešťových žlabů. Dešťové vody dopadající na střechy ploché i šikmé jsou za-
chytávány a sváděny do samostatné dešťové kanalizace. Voda ze zpevněných ven-
kovních ploch je vedena do retenčních nádrží přes filtrační šachtu, kde bude dochá-
zet k zachytávání dešťové vody. Voda ze střech je obdobně sváděna do retenčních 
nádrží. Uvažuje se s využitím dešťových vod jako vod šedých určených pro splacho-
vání a zalévání vinohradu. Nadbytečná voda, která přesáhne kapacitu těchto nádrží 
bude svedena do zasakovacího zařízení složeného ze zasakovacích boxů navržených 
s ohledem na vsakovací schopnost zeminy. V případě přeplnění nádrží a současného 
přesažení kapacity vsakování bude nadbytečná voda odváděna přepady v zasakova-
cích boxech do splaškové kanalizace. Kanalizační potrubí bude v místě vyústění osa-
zeno zpětnou klapkou pro zamezení zpětného toku v případě vzestupu vodní hla-
diny. Napojení zařizovacích předmětů bude provedeno přes zápachové uzávěrky. 
Na odpadní potrubí navazuje v horní části větrací potrubí, které je vyústěno nad 
střechou objektu. Větrací potrubí je stejné dimenze jako potrubí odpadní. 

Plynovod 

Plynovodní přípojka bude provedena pomocí středotlakého plynovodního potrubí 
z materiálu HDPE 100 RC SDR11. Napojení bude realizováno pomocí připojovacího 
navrtávacího kusu na hlavní potrubí. Hlavní uzávěr plynu (HUP) bude umístěn na 
jihovýchodním okraji pozemku. Přípojka bude dále vedena do objektu. Toto vedení 
bude procházet v prostoru základů a bude přivedeno do místnosti s označením S.16. 
V objektu bude poté opět zhotoven uzávěr plynu. Vnitřní rozvody plynu budou rea-
lizovány pomocí ocelových bezešvých trubek se zaručenou svařitelností. Vnitřní po-
trubí bude natřeno žlutou barvou pro snadnou viditelnost v případě poruchy. Maxi-
mální průtok plynu bude stanoven s ohledem na navržené plynové spotřebiče 
a z nich budou stanoveny potřebné dimenze pro plynové přípojky. 

Odvětrání 
Odvětrání vinařství je řešeno kombinací přirozeného větrání okny a nuceného vě-
trání. Navržená vzduchotechnika bude zajišťovat nezbytné hygienické větrání míst-
ností pro uložení odpadů, prostorů kuchyně, degustační místnosti, prodejny s re-
cepcí a hygienických zázemí. 

Návrh odvětrání a jeho dimenzí neřeší tento projekt diplomové práce. Je třeba, 
aby návrh zpřesnil projektant vzduchotechniky. 

Chlazení 
Chlazení objektu je zajištěno pomocí nucené výměny přiváděným vzduchem, který 
je dopravován prostřednictvím jednotek VZT. Je předpoklad dostatečného chlazení 
pomocí již navržených jednotek. Jako prevenci před přehříváním budovy jsou navr-
ženy vnitřní rolety oken. 
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e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Stavba je navržena a provedena v souladu s vyhláškou 268/2009., o technických po-
žadavcích na stavby, §15 bezpečnost při provádění a užívání staveb. Stavbu i její jed-
notlivé prostory je možno užívat pouze takovým způsobem, který byl určen projek-
tovou dokumentací. Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená 
s užíváním stavby. Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu vyba-
vena bezpečnostními tabulkami a nápisy, předepsanými pro tato zařízení přísluš-
nými normami a nařízením vlády č. 11/2002 ve znění 119/2002 Sb. a 405/2004 Sb., 
kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálu. 
Na střešní konstrukci jsou umístěny záchytné kotvící body pro zaháknutí. 

f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – 
hluk, vibrace 

Viz samostatná příloha Složka č. 6 – Stavební fyzika. 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Viz samostatná příloha Složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení. 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované ja-
kosti provedení 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti, které jsou uvedené 
v projektové dokumentaci. S materiály musí být manipulováno přesně v souladu 
s podmínkami, které jsou stanoveny výrobcem, a montáž nebo provádění kon-
strukcí musí být v souladu s montážními návody a doporučeními konkrétního vý-
robku nebo systému. 

Dodržení pracovních postupů a návodů, které stanovil výrobce, zajišťuje poža-
dovanou jakost provedení. 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Navržená stavba nemá požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní 
požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí. 

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby 

Dokumentace zpracovaná zhotovitelem musí splňovat požadavky platných norem, 
vyhlášek a zákonů. 

k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případ-
ných kontrolních měření a zkoušek 

Bude brán zřetel na kontrolu zakrývaných železobetonových konstrukcí, především 
na správné uložení izolace, množství a druh výztuže, průměry výztuže a krytí beto-
nem. V rámci ploché střechy bude před zakrytím vegetačním násypem ověřena těs-
nost hydroizolačního souvrství podle příslušných a vhodně vybraných zkoušek těs-
nosti. Bude se sledovat těsnost spojů a provedení detailů u prostupů. Dále se bude 
dodatečně ověřovat provedení hydroizolací v rámci spodní stavby. 

Žádné speciální kontroly ani měření nad rámec požadavků technologických 
předpisů a norem není nezbytně nutné. 
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3 Závěr 

Vinařství navržené v katastrálním území na okraji městyse Drnholec jsem se snažil 
řešit tak, aby svou architekturou zapadalo co možná nejlépe do okolní krajiny. Vi-
nařství s možností ubytování jsem dispozičně členil, a to jak ke světovým stranám, 
tak vzhledem k výhledu na krásnou okolní krajinu. Z konstrukčního hlediska jsem 
se snažil navrhovat skladby konstrukcí a vybírat materiály, které jsou běžně do-
stupné na českém trhu, urychlí výstavbu objektu a jsou dlouhodobě ověřené v praxi. 
Samotná výrobní část je dispozičně navržena tak, aby co nejlépe plnila účel a usnad-
nila práci vinaře. 

Stavba je rozdělena do 4 samostatně funkčních provozů, a to výroba vína, ad-
ministrativní část, ubytování a poslední částí je degustační místnost a maloobchod. 
Objekt je podsklepen a má dvě nadzemní podlaží. 

Věřím, že jsem projektem splnil všechny požadavky ke správnému návrhu. Pro-
jekt byl zpracován na základě zadání diplomové práce. Diplomovou práci jsem zpra-
coval s využitím doposud nabytých zkušeností s navrhováním pozemních staveb, za 
použití českých norem, vyhlášek, předpisů a technických listů výrobců použitých 
materiálů. Zpracování práce a odborné konzultace mi přinesly velké množství dal-
ších cenných zkušeností. 

Součástí projektu jsou situační výkresy a ostatní výkresy prováděcí dokumen-
tace, požárně bezpečnostní řešení, tepelně technické posouzení, akustické posou-
zení, světelně technické posouzení, technické zprávy a vizualizace. Při práci byly po-
užity softwary: AutoCAD, Microsoft Office, Microsoft Word, WDLS, Building Design, 
Hluk +, ENERGETIKA, TEPELNÁ TECHNIKA 1D, KOMFORT, AKUSTIKA, SketchUp, 
Lumion. 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 

 1S  suterén 
1NP  první nadzemní podlaží 
2NP  druhé nadzemní podlaží 
A  plocha 
AKU  akustické 
BPEJ  bonitovaná půdní ekologická jednotka 
BPV  balt po vyrovnání 
č.  číslo 
čl.  článek 
ČSN  česká státní norma 
d  tloušťka konstrukce 
DN  světlost 
DPS  dokumentace pro provedení stavby 
EL  elektroměrový rozvaděč 
EPS  expandovaný polystyren 
FeZn  pozinkované železo 
HT  měrná tepelná ztráta prostupem tepla 
Hz  hertz 
HI  hydroizolace 
HUP  hlavní uzávěr plynu 
CHKO  chráněná krajinná oblast 
k. ú.  katastrální území 
k-ce  konstrukce 
Kč  koruna česká 
Ks  kus 
KV  konstrukční výška 
LV  list vlastníka 
m n. m.  metrů nad mořem 
MJ  měrná jednotka 
MW  minerální vlna 
NN  nízké napětí 
NP  národní park 
OSB  dřevěná stavební deska (z anglického Oriented strand board) 
par. č.  parcelní číslo 
PB  prostý beton 
PBŘ  požární bezpečnostní řešení 
PE  polyetylen 
PENB  průkaz energetické náročnosti budovy 
PHP  přenosné hasící zařízení 
Pozn.  Poznámka 
PT  původní terén 
PÚ  požární úsek 
PVC  polyvinylchlorid 
R tepelný odpor konstrukce 
Rsi  tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu 
Rse  tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu 
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Rw  vážená laboratorní neprůzvučnost daná výrobcem 
REI  požární odolnost konstrukce 
Sb.  sbírka 
SDK  sádrokarton 
SPB  stupeň požární bezpečnosti 
STL  středotlaký 
SV  světlá výška 
tab.  tabulka 
TI  tepelná izolace 
TL.  tloušťka 
U  součinitel prostupu tepla 
Uem  průměrný součinitel prostupu tepla 
UT  upravený terén 
vyhl.  vyhláška 
VZT  vzduchotechnika 
XPS  extrudovaný polystyren 
ŽB  železobeton 
λ  součinitel tepelné vodivosti materiálu 
φi  relativní vlhkost vnitřního vzduchu 
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