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Cílem diplomové práce je vypracovat projektovou dokumentaci novostavby vinařství 

v katastrálním území obce Šakvice. Objekt má jedno podzemní podlaží, jedno 

nadzemní podlaží a jedná se o kombinovaný konstrukční systém. V prvním nadzemním 

podlaží je degustační místnost, konferenční sál, prodejna, showroom a kancelář. 

V podzemním podlaží se nachází výroba vína a technické zázemí. Budova je založena 

na betonových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce v prvním 

nadzemním podlaží jsou navrženy z keramických bloků a svislé nosné konstrukce 

v podzemním podlaží jsou navrženy ze železobetonu. Vodorovní nosné konstrukce jsou 

navrženy z monolitického železobetonu. Objekt je zastřešen plochou vegetační 

střechou. Navržených je dvacet parkovacích stání. Návrhy byly vyvinuty v softwaru 

AutoCAD. Všechny konstrukce jsou v souladu s platnými normami a předpisy.  

vinařství, plochá vegetační střecha, keramické bloky, monolitický železobetonový 

strop, víno  

The aim of this diploma thesis is to elaborate the project documentation of a new-built 

winery, in the cadastre area of Šakvice. The building has a basement and one above-

ground floor. The building has a combined structural system. On the first floor is 

a wine-tasting room, a conference hall, a wine shop, a showroom, and an office. The 

wine production and technical facilities are situated in the basement. The building 

is based on cast-in-place plain concrete foundation strips. Vertical loadbearing 

structures on the first floor are design from ceramic blocks and the vertical 

loadbearing structures on the basement are design from cast-in-place reinforced 

concrete. Horizontal loadbearing structures are designed from cast-in-place reinforced 

concrete. The flat roof consists of a flat roof with extensive greenery. There are twenty 

parking spaces on the site. The designs were developed in the AutoCAD software. All 

structures comply with the valid standards and regulations.  

winery, green flat roof, ceramic blocks, concrete roof, wine  
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1 Úvod 

 Smyslem této diplomové práce je zpracování určité části projektové dokumentace 

pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Toto úsilí je zaměřené na objekt 

vinařství. Vzhledem na současný stav této problematiky v ČR, kdy je většinou vinařství 

zaměřené jenom na samotnou produkci a distribuci vína, jsem se rozhodl v rámci 

podpory vinařské turistiky pro vinařství a rozšířit takový objekt o prostory pro veřejnost, 

a to degustační místnost, konferenční sál a taky showroom.  Současné standardy vedou 

k vyšší úrovni technologie výroby vína a k vyšším nárokům vnitřního prostředí. To mně 

vedlo k návrhu a implementaci TZB systémů dle tohoto typu objektu.  

 Mezi hlavní cíle této diplomové práce patří dispoziční řešení budovy s návrhem 

vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 

a konstrukčních prvků. Koncepční řešení technických systémů budovy a klasifikace její 

energetické náročnosti.  

 Diplomová práce je členěná do třech oblastí, a to příloha A (podíl 35 %), která řeší 

architektonicko-stavební část a obsahem jsou převážně výkresy. Dále příloha B (podíl 35 

%), která řeší techniku prostředí stavby a kde najdeme koncepční studii relevantních 

systémů technického zařízení s vazbou na výrobu a užití energie. Poslední částí je příloha 

C (podíl 30 %), která řeší vnitřní prostředí budov a prezentuje metodu simulace 

věnované vnitřnímu prostředí na zvolené budově, vinařství.  
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2 Současný stav řešené problematiky 

V této části si podrobněji uvedeme současný stav vinařství v České republice.  

Historie vinařství v České republice 

Prvními pěstiteli révy vinné na našem území byli možná již Keltové. Víno na území 

Moravy je spjato s Římany, konkrétně X. římskou legií císaře Marca Aurelia, která měla 

ve druhé polovině 2. století po Kristu základnu poblíž obce Mušov na jižní Moravě.  

Pěstování révy vinné a výroba vína byly rozšířeny od dob slovanského osídlení  

v období Velkomoravské říše v 9. a 10. století po Kristu, odkud se réva dostala i do Čech. 

Víno sloužilo v té době především k liturgickým účelům a souviselo s rozvojem 

křesťanství. 

Prvními dochovanými písemnostmi o víně jsou klášterní kroniky a listiny českých 

panovníků. Za zlatý věk vinařství na Moravě a v Čechách bývá označována doba od 14. 

do 16. století, kdy vinice obklopovaly řadu měst a klášterů. Velkou zásluhu na rozvoji 

vinařství měl český král a římský císař Karel IV. 

Ve druhé polovině 20. století plocha vinic stoupla až na 14 000 hektarů, zvýšil se 

výnos a zavedla se ve vinicích mechanizace. Šlechtily se také nové odrůdy.  

V této době byla ale výroba vína zaměřena především na kvantitu. 

K dalšímu rozvoji vinařství došlo koncem 20. století. Restituce vinic a privatizace 

vedly k obnově rodinných vinařství i vzniku nových firem. Velké změny přinesl vinařský 

zákon z roku 1995 a jeho pozdější zesouladění s legislativou Evropské unie po vstupu do 

EU v roce 2004.                                                                                                                           [11] 

 

Současný stav vinařství v České republice 

 Současné vinařství využívá moderní šetrné technologie a orientuje se na výrobu vín, 

která se řadí mezi světovou špičku, což dokazují mnohá ocenění na nejprestižnějších 

světových soutěžích vín. Ruku v ruce s vinařstvím se rozvíjí i vinařská turistika.  

 V současné době je v ČR 18 067 hektarů plodných vinic; produkční potenciál je 18 

655 hektarů vinic (údaj k 31.12.2018). 
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 Česká republika se dělí na dvě vinařské oblasti – Morava a Čechy a v rámci nich na 

6 podoblastí – Znojemskou, Velkopavlovickou, Mikulovskou a Slováckou na Moravě  

a Mělnickou s Litoměřickou v Čechách. Až 96 % vinic se nachází na Moravě.                       [11] 

 

 

Obr. 1 Rozložení vinařských podoblastí v ČR [11] 

 

 Navzdory tomu, že téma vinařství v České republice je málo opomínaná a může se 

zdát, že ztrácí zájem ve svém působícím prostředí, jsem se rozhodl sloučit v této 

diplomové práci výrobu vína s částí určenou pro veřejnost.  

 Vzhledem na současný stav této problematiky v ČR, kdy je většinou objekt vinařství 

zaměřen jenom na samotnou produkci a distribuci vína, jsem se rozhodl v rámci podpory 

vinařské turistiky rozšířit takový objekt vinařství o degustační místnost, konferenční sál 

a taky showroom.   

 Současné standardy vedou k vyšší úrovni technologie výroby vína a k vyšším 

nárokům komfortu přijíždějících lidí na degustaci vína. To mně vedlo k návrhu a 

implementaci TZB systémů dle tohoto typu objektu.  
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3 Cíle diplomové práce 

 Hlavním cílem této diplomové práce je dispoziční řešení budovy s návrhem vhodné 

konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 

a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním 

okolní zástavby. Koncepční řešení technických systémů budovy a klasifikace její 

energetické náročnosti. 

 Na dosažení hlavního cíle diplomové práce je potřebné stanovit si dílčí cíle, které 

jsou rozdělené do tří následujících částí tvořené přílohami:  

(A) Část architektonicko-stavební řešení (podíl 35 %) ve složení: průvodní zprávu, 

souhrnnou technickou zprávu, koordinační situaci (1:200), požárně bezpečností řešení 

stavby a výkresy (1:100, příp. 1:50): základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, 

svislých řezů a technických pohledů, sestavy dílců, popř. výkres tvaru stropní konstrukce 

vybraného podlaží. Součástí dokumentace bude stavebně fyzikální posouzení objektu 

a konstrukcí a průkaz energetické náročnosti budovy (bez posouzení proveditelnosti 

alternativních systémů a doporučených opatření). 

(B) Část technika prostředí staveb (podíl 35 %), která obsahuje koncepční studie 

relevantních systémů technického zařízení budovy s vazbou na výrobu a užití energie 

a hospodaření s vodou, schéma zapojení energetických zdrojů, výpočet výkonových 

parametrů, zjednodušené schéma řízení a dispoziční umístění zdrojů. 

(C) Náplň volitelné části (podíl 30 %) stanovena jako modelování vnitřního prostředí 

budov. Cílem je vytvořit pomocí zvoleného softwaru metodu simulace, která bude 

představovat a prezentovat vnitřní prostředí na zvolené budově, konkrétně v jedné z její 

části. Hlavní důraz je kladen na analýzu modelování vnitřního prostředí během celého 

roku. Cílem práce je též, pomocí modelování a následné analýzy výsledků, získat data, 

které určí, zda je některý z navržených technických systémů účinný a v jakém rozsahu. 
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4 Zvolené metody zpracování, postup zpracování řešené 

problematiky 

Struktura hlavní textové části 

 Hlavní textová část, která je součástí diplomové práce o vypracování projektové 

dokumentace a návrh technických systémů, je rozdělena na teoretickou a praktickou 

část. Hlavní část teoretické části slouží na vytvoření uceleného přehledu o současným 

stavu řešené problematiky. Následně jsme si stanovili hlavní a dílčí cíle. V praktické části 

jsme jako prvou řešili přílohu diplomové práce A, která zohledňuje průvodní  

a souhrnnou technickou zprávu s dalšími technickými zprávami. Další podkapitola je 

zaměřena na přílohu diplomové práce B, kde se řeší koncepční studie systémů. Poslední 

část praktické části jsme věnovali příloze diplomové práce C, v které jsme analyzovali 

vnitřní prostředí budovy, resp. její část.  

Postup zpracování řešené problematiky 

 Na základě stanoveného zadání diplomové práce jsme postupovali následovně. 

 

Příloha A 

 V prvním kroku jsme vypracovali architektonickou studii budovy a hledali vhodní 

pozemek, dle územního plánu obce. Na základě údajů, dle územního plánu jsme vybrali 

obec Šakvice jako vhodnou obec pro realizaci objektu. Dalšími podklady pro vypracování 

dokumentace byly katastrální mapa katastrálního území Šakvice, informace o stávajících 

inženýrských sítích, geologické mapy, fotodokumentace a taky územně plánovací 

dokumentace. Po vypracování architektonické studii jsme řešili návrh stavebních 

konstrukcí a vyhodnocovali jejich vlastnosti, které jsou dále zpracovány. Výstupy 

z těchto zpracování jsou výpis skladeb a jejich posudek. Poté jsme vypracovali samotnou 

projektovou dokumentaci objektu, a to situační výkresy, architektonicko-stavební 

výkresy a stavebně konstrukční výkresy. V rámci zpracování přílohy A jsme vypracovali i 

požárně bezpečnostní řešení objektu spolu s výkresy. Předposledním krokem bylo, že 

jsme spočítali a zhodnotili stavební fyziku, v rámci, které jsme posoudily akustiku 

v objektě a denní osvětlení. Posledním krokem při zpracování přílohy A byly technické 

zprávy, a to průvodní a souhrnná technická zpráva.  
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Příloha B 

 V příloze B jsme zpracovávali jednotlivá témata v tomhle pořadí: osvětlení, pitná  

a srážková voda, nucené větrání, zdroj tepla a chlazení. Výstupy z těchto prací jsou 

výpočty jednotlivých parametrů a následné navržení systému. Po vypracování a navržení 

systémů jsme zpracovali schéma řízení energetického a ekologického systému budovy. 

Předposledním krokem bylo vypracování průkazu energetické náročnosti budovy spolu 

s protokolem. V posledním kroku jsme vypracovali jednoduchou textovou část, která 

opisuje navržené systémy techniky budovy.  

 

Příloha C 

 V poslední příloze C, jsme se rozhodli věnovat vnitřnímu prostředí budovy se 

zaměřením na její část, a to degustační místnost. Výstupem je seminární práce, v které 

je zhodnocená simulace během roku i s dalšími dvěma varianty.  

 

Zvolené metody zpracování 

 Pro vypracování zadání diplomové práce jsme použili v příloze A a B metody 

projektování pomocí kreslícího systému CAD, metody analýzy a metody výpočtů. 

V příloze C jsme použili podrobnou dynamickou simulační metodu.   
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5 Výsledky diplomové práce s uvedením a vyhodnocením 

zjištěných poznatků 

5.1 Příloha A – Architektonicko-stavební řešení 

Základní údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Vinařství ŠakWine 

 

b) Místo stavby 

Adresa:    Šakvice 691 67 

     Ulice Podzahrady 

     Kraj Jihomoravský  

Katastrální území:  Šakvice [761915] 

 

Parcelní čísla pozemku: 652/2, 652/8, 652/10, 652/11, 652/21, 652/22, 652/23, 

     662/2, 663/2, 663/3, 663/15, 663/16, 667/1, 667/2, 669 

Výměra:    6 840 m2 

Charakter stavby:  novostavba 

 

c) Účel stavby 

 Stavba je určena k výrobě vína, případně jiných ovocných moštů, k rekreaci  

a konferencím. Nachází se zde prostory k degustaci vína jako degustační místnost  

s barem, konferenční sál i prodejna vín.  

 

d) Navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha: 1 313,70 m2 

Obestavěný prostor: 11 817 m3 

Užitná plocha: 1 106,33 m2 

Počet podlaží: 2  

   1 podzemní podlaží – výroba  

   1 nadzemní podlaží  

Počet parkovacích stání: 20 
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d) Orientační náklady stavby 

 Předpokládané náklady na stavbu dle cenového ukazatele ve stavebnictví pro 

budovy pro výrobu a služby (cena na m3 obestavěného prostoru). 

Objekt vinařství:   11 817 m3 x 7 410 Kč = 87 563 970 Kč 

Orientační náklady na výstavbu bytového domu: 87 600 000 Kč 

Bez uvažování zpevněných a parkovacích ploch a přípojek. 

 

e) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Navrhovaný objekt vinařství je navržen jako samostatně stojící objekt a plně 

vyhovuje současným nárokům výroby vína a jeho prodeji. Vinařství má dvě podlaží, 

z toho jedno podzemní, kde se nachází výroba, jehož půdorys nepřesahuje půdorys 

nadzemního podlaží. Z toho plyne, že objekt je plně podsklepený. V nadzemním podlaží 

jsou prostory pro veřejnost a to, degustace, konferenční sál i prodejna. Střecha je 

navržena jako plochá jednoplášťová vegetační se dvěma vtoky a je opatřena dvěma 

pojistnými přepady. Hlavní vchod je z východní strany. Objekt je založen na základových 

betonových pasech o šířce 1 000 mm. Obvodové zdivo v nadzemním podlaží je 

z keramických tvárnic tl. 300 mm a dodatečně zateplen tepelnou izolací tl. 200 mm. 

Vnitřní nosné konstrukce jsou z cihelných bloků tl. 300 mm a vnitřní nenosné konstrukce 

v tl. 140 mm. Stropní konstrukce jsou z monolitické železobetonové desky křížem 

vyztužené tl. 230 mm. Okna, vchodové i ostatní venkovní dveře jsou navrženy plastové 

s izolačním trojsklem. Fasáda je řešena jako provětrávaná. Barva rámů oken a dveří je 

odstínu tmavě hnědé. Výplně zábradlí jsou skelné výplně průhledné. 

 

f) Konstrukční a materiálové řešení 

• Základy 

Základy objektu tvoří betonové základové pasy (C20/25). Šířka základového pasu 

pod obvodovým zdivem je 900 mm a pod vnitřní nosným zdivem 1 000 mm. 

Hloubka základových konstrukcí je v 800 mm. Podkladný beton je z prostého 

betonu výšky 150 mm. 
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• Svislé nosné konstrukce 

Obvodová konstrukce v podzemním podlaží je z monolitického železobetonu tl. 

300 mm. Použitý je beton C20/25 a ocel B 550 B. Vnitřní nosné konstrukce jsou 

z keramických bloků POROTHERM 30 PROFI tl. 300 mm na maltu pro tenké spáry. 

Obvodové zdivo v nadzemním podlaží je z keramických bloků POROTHERM 30 

PROFI tl. 300 mm na maltu pro tenké spáry. Vnitřní nosné zdivo je z keramických 

bloků POROTHERM 30 PROFI tl. 300 mm na maltu pro tenké spáry.  

Jedná se o zděný kombinovaný systém. 

• Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce, v každém podlaží, je řešena jako monolitická železobetonová 

křížem vyztužena deska tloušťky 230 mm. Na železobeton je použit beton C 

20/25 a ocel B 550 B. Pro přenos zatížení nad průchozími otvory jsou realizovány 

průvlaky s kombinaci s překlady v místě oken a dveří.  

• Střecha  

Střecha je navržena plochá se spádem 3 % se dvěma vtoky, které jsou svedené 

do kanalizace. Konstrukce střechy je navržena jako jednoplášťová vegetační 

střecha se substrátem pro suchomilné rostliny. Spády střešní konstrukce jsou 

tvořeny pomocí spádových klínů z tepelné izolace.  

Střecha nad showroom je navržena jako oblouková střecha se zakřivenými 

krokvemi. Tepelná izolace je navržena jako nadkrokevní. Krytina střechy je 

falcovaný plech. Odvod vody zabezpečen pomocí svislých vtoků. 

• Tepelné izolace 

Zateplení obvodové stěny je řešeno pomocí konstrukce provětrávané fasády, 

tepelnou izolaci zde tvoří minerální vlna se skelných vláken MULTIMAX 30 tl. 200 

mm. 

Zateplení soklu je z TPD PUR desek NEW THERM tl. 120 mm. 

Zateplení podlahy na zemině je z XPS desek styrodur 5 000 CS tl. 120 mm. 

Zateplení vegetační střechy je provedeno kombinací EPS 100 S, EPS 100, EPS 

PERIMETR celková tloušťka minimálně 300 mm.  

Zateplení obloukové střechy je z izolačních desek tvrdé PIR pěny tl. 240 mm.  
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• Akustické izolace 

Akustické izolace jsou navrženy v podlahách v 1 NP. Akustickou izolaci tvoří EPS 

desky RIGIFLOOR 4000, tl. 40 a 60 mm.  

• Hydroizolace  

Hydroizolace spodní stavby bude provedena z asfaltového pásu Glastek 40 

Special Mineral tl. 4 mm ve dvou vrstvách. 

• Nášlapní vrstvy a obklady 

Nášlapní vrstva na zemině má dvě varianty a to, komponentní samonivelační 

stěrka na bázi epoxidových pryskyřic a keramická dlažba. Nášlapní vrstva v 1NP 

má taky dvě varianty a to, keramická dlažba a smyčkový zátěžový koberec 

z polyamidových vláken. Obě varianty počítají s působením podlahového 

vytápění. Roznášecí vrstva je tvořena cementovým potěrem. Sprchy, WC, 

kuchyňka a prodejna jsou opatřené keramickým obkladem do max. výšky 2 100 

mm.  

• Schodiště 

Schodiště je železobetonové monolitické a je vetknuté do obvodové stěny. Na 

železobeton je použit beton C 20/25 a ocel B 550 B. Tloušťka schodišťové desky 

je 120 mm a tl. schodišťové mezipodesty je 150 mm. Schodišťové stupně jsou 

součástí schodišťové desky. Nášlapnou vrstvu schodiště tvoří keramická dlažba. 

• Výplně otvorů 

Okna, vstupní dveře a balkonové dveře jsou navrženy s plastovým rámem a 

izolačním trojsklem. Barva rámů oken a dveří je odstínu tmavě hnědá. Dveře 

uvnitř objektu jsou navrženy jako dřevěné v obložkových zárubních. 

• Venkovní schodiště a schodišťová rampa 

Schodiště je navržené jako schodnicové s osovou schodnicí. Schodnice je 

navržena z ocelových nosníků čtvercového tvaru. Stupnice a podstupnice jsou 

navrženy jako dřevěné. V schodišti je navržena i mezipodesta. Schodišťová 

rampa je vybavena přívodem s nízkým napětím, nouzovým zdrojem, který 

zabezpečí chod plošiny i při výpadku proudu. Pohon je tvořen ozubeným 

kolečkem, které jezdí po hřebenové kolejnici se zachytávačem při zvýšení otáček.  
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• Venkovní terasa 

Venkovní terasa je navržena jako dřevěná, kde nosné části tvoří ocelové nosníky, 

svislé i vodorovné, které jsou vetknuté do zdiva. Nášlapní vrstvu tvoří jenom 

dřevěné desky. Odvod vody z terasy je řešen pomocí průsaku přes spáry do 

spodního podloží.  

• Příčky a dělící konstrukce 

Vnitřní nenosné konstrukce jsou z keramických bloků POROTHERM 14 PROFI tl. 

140 mm na maltu pro tenké spáry. Instalační šachty a předstěny jsou z SDK 

konstrukce tloušťky 150 a 50 mm. 

• Klempířské výrobky 

Navržené jsou venkovní okenní parapety, které tvoří samonosný hliníkový profil 

s povrchovou úpravou z PVC fólie. Dalšími prvky jsou navržené okapnice a 

oplechování atiky, které je z poplastovaných plechů. Navržené jsou žlaby a svislé 

i vodorovné svody, které jsou z ocelových pozinkovaných plechů s barevní 

vrstvou.  

• Zámečnické výrobky 

Zábradlí je navržené venkovní i vnitřní. Vnitřní schodišťové zábradlí je ze 

svařované konstrukce bez výplně s výškou 900 mm a na horní straně opatřeno 

dřevěným madlem. Venkovní zábradlí je na okraji terasy a na venkovním 

schodišti a je ze svařované konstrukce se skelnou výplní s výškou 900 mm 

s ochranným nátěrem a v ocelovým madlem.  

• Ostatní výrobky 

Jsou navržené sklepní světlíky z recyklovaného polypropylénu se skelnými 

vlákny, kovová revizní dvířka do šachet se zámkem na kličku, dvoustupňová 

střešní vpusť s integrovanou PVC manžetou a přechodová samolepící hliníková 

lišta.  

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Předpokládané zahájení stavby: 20.07.2021 

Předpokládané ukončení stavby: 30.03.2023 
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Zjednodušený postup výstavby: 

- vytyčení stavby, výkopové práce, přípojky, základy 

- spodní stavba s hydroizolací 

- svislé a vodorovné nosné konstrukce 

- střešní konstrukce 

- příčky a vnitřní instalace 

- výplně otvorů 

- dokončovací práce 

- zpevněné plochy a úprava terénu 

 

 Všechny skladby konstrukcí jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 732540 

Tepelná technika budov. Objekt vinařství spadá do kategorie A energetické náročnosti 

stavby. V objektě vinařství nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. 

 

Požárně technické charakteristiky objektu 

 

Stavební objekt:   1NP, 1 S dvoupodlažní, podsklepený 

Svislé nosné a požárně dělící konstrukce:     

  POROTHERM 30 Profi – DP1 

  POROTHERM 14 Profi – DP1 

  ŽB MONOLITICKÁ STĚNA tl. 300 mm – DP1    

        

Vodorovné nosné a požárně dělící konstrukce:      

  ŽB STROPNÍ DESKA tl. 230 mm – DP1 

   

Konstrukční systém objektu: nehořlavý 

čl. 7.2.8. a) „02“ svislé konstrukce i vodorovné nosné a 

požárně dělící konstrukce celého objektu jsou 

z konstrukčních částí druhu DP1 

Požární výška: h = 0,00 m 

Světlá výška 1 S:  hs = 3,20 m 

Světlá výška 1NP:  hs = 3,10 m 
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Poznámka – kontaktní zateplovací systém: 

 Objekt bude zhotoven s provětrávanou fasádou s izolantem z minerální vlny  

tl. 200 mm. Zateplovací systém se nachází na objektu s požární výškou 0,00 m. izolant 

má třídu reakce na oheň A1 + obklad z vláknocementových fasádních desek třídy reakce 

na oheň A1 neovlivní negativně požární bezpečnost. Výrobek bude mít certifikát 

deklarující požadované vlastnosti. 

 

Stavební fyzika 

Tab. 1: Posouzení konstrukcí z hlediska vnitřní povrchové teploty a teplotního faktoru 

POSUZOVANÁ KONSTRUKCE fRsi [-] fRsi,N [-] posudek 
vnitřní 

povrchová 
teplota [°C] 

S1 – SPÁDOVÁ PODLAHA NA ZEMINĚ – 
VÝROBA 

0,934 0,136 vyhoví 14,34 

S2 – PODLAHA NA ZEMINĚ – VÝROBA 0,934 0,136 vyhoví 14,34 

S3 – PODLAHA NA ZEMINĚ – ZÁZEMÍ 
ZAMĚSTNANCŮ, WC, CHODBY PRO VEŘEJNOST 

0,928 0,136 vyhoví 14,28 

S4 – PODLAHA 1NP 0,922 0,795 vyhoví 19,61 

S5 – PODLAHA 1NP – KANCELÁŘ 0,924 0,795 vyhoví 19,62 

S7 – OBVODOVÁ STĚNA 1 S – SOKL/OMÍTKA 0,953 0,712 vyhoví 13,60 

S9 – OBVODOVÁ STĚNA 1 S – OMÍTKA/ZEMINA 0,953 0,136 vyhoví 14,53 

S11 – OBVODOVÁ STĚNA 1 S – 
OMÍTKA/PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA 

0,949 0,680 vyhoví 13,62 

S13 – OBVODOVÁ STĚNA 1NP – 
OMÍTKA/PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA 

0,959 0,719 vyhoví 18,68 

S23 – VEGETAČNÍ STŘECHA 0,967 0,719 vyhoví 18,95 

S24 – OBLOUKOVÁ STŘECHA 0,968 0,719 vyhoví 18,99 
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Tab. 2: Posouzení konstrukcí z hlediska součinitele prostupu tepla U 

POSUZOVANÁ KONSTRUKCE 
vypočtená 
hodnota U 
[W/m2K] 

požadovaná 
hodnota UN,20 

[W/m2K] 

doporučená 
hodnota Urec,20 

[W/m2K] 
posudek 

S1 – SPÁDOVÁ PODLAHA NA 
ZEMINĚ – VÝROBA 

0,271 0,45 0,30 vyhoví 

S2 – PODLAHA NA ZEMINĚ – 
VÝROBA 

0,269 0,45 0,30 vyhoví 

S3 – PODLAHA NA ZEMINĚ – 
ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ, WC, 
CHODBY PRO VEŘEJNOST 

0,269 0,45 0,30 vyhoví 

S4 – PODLAHA 1NP 0,319 0,60 0,40 vyhoví 

S5 – PODLAHA 1NP – KANCELÁŘ 0,312 0,60 0,40 vyhoví 

S7 – OBVODOVÁ STĚNA 1 S – 
SOKL/OMÍTKA 

0,190 0,30 0,20 vyhoví 

S9 – OBVODOVÁ STĚNA 1 S – 
OMÍTKA/ZEMINA 

0,192 0,45 0,30 vyhoví 

S11 – OBVODOVÁ STĚNA 1 S – 
OMÍTKA/PROVĚTRÁVANÁ 
FASÁDA 

0,210 0,30 0,20 vyhoví 

S13 – OBVODOVÁ STĚNA 1NP – 
OMÍTKA/PROVĚTRÁVANÁ 
FASÁDA 

0,169 0,30 0,20 vyhoví 

S23 – VEGETAČNÍ STŘECHA 0,134 0,24 0,16 vyhoví 

S24 – OBLOUKOVÁ STŘECHA 0,129 0,24 0,16 vyhoví 

 

Tab. 3: Posouzení výplně otvorů z hlediska součinitele prostupu tepla U 

POSUZOVANÁ KONSTRUKCE 
vypočtená 
hodnota U 
[W/m2K] 

požadovaná 
hodnota UN,20 

[W/m2K] 

doporučená 
hodnota Urec,20 

[W/m2K] 
posudek 

NEJMENŠÍ OKNO  1,060 1,500 1,200 vyhoví 

NEJVĚTŠÍ OKNO 0,970 1,500 1,200 vyhoví 

VSTUPNÍ DVEŘE 0,880 1,700 1,200 vyhoví 
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Tab. 4: Posouzení šíření vlhkostí v konstrukcích 

POSUZOVANÁ KONSTRUKCE 
roční množství 

zkondenzované vodní 
páry Mc,a [kg/m2/rok] 

roční množství 
odpařitelné vodní 

páry Mev,a 
[kg/m2/rok] 

 

posudek 

S1 – SPÁDOVÁ PODLAHA NA ZEMINĚ 
– VÝROBA 

0,0009 0,0691 

 

vyhoví 

S2 – PODLAHA NA ZEMINĚ – VÝROBA 0,0008 0,0666 
 

vyhoví 

S3 – PODLAHA NA ZEMINĚ – ZÁZEMÍ 
ZAMĚSTNANCŮ, WC, CHODBY PRO 
VEŘEJNOST 

0,0007 0,0651 

 

vyhoví 

S4 – PODLAHA 1NP nedochází ke kondenzaci 

 

vyhoví 

S5 – PODLAHA 1NP – KANCELÁŘ nedochází ke kondenzaci 
 

vyhoví 

S7 – OBVODOVÁ STĚNA 1 S – 
SOKL/OMÍTKA 

nedochází ke kondenzaci 
 

vyhoví 

S9 – OBVODOVÁ STĚNA 1 S – 
OMÍTKA/ZEMINA 

nedochází ke kondenzaci 

 

vyhoví 

S11 – OBVODOVÁ STĚNA 1 S – 
OMÍTKA/PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA 

nedochází ke kondenzaci 
 

vyhoví 

S13 – OBVODOVÁ STĚNA 1NP – 
OMÍTKA/PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA 

nedochází ke kondenzaci 

 

vyhoví 

S23 – VEGETAČNÍ STŘECHA 0,0030 0,0757 

 

vyhoví 

S24 – OBLOUKOVÁ STŘECHA 0,0000 0,0115 
 

vyhoví 

 

Tab. 5: Posouzení vzduchové neprůzvučnosti 

POSUZOVANÁ KONSTRUKCE R'w [dB] R'w,N [dB] posudek 

S20 – VNITŘNÍ NENOSNÁ STĚNA – OMÍTKA/OMÍTKA 39 37 vyhoví 

S5 – PODLAHA 1NP – KANCELÁŘ 63,5 47 vyhoví 
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Tab. 6: Posouzení kročejové neprůzvučnosti 

POSUZOVANÁ KONSTRUKCE L'n,w [dB] L'n,w,N [dB] posudek 

S5 – PODLAHA 1NP – KANCELÁŘ 36 63 vyhoví 

 

5.2 Příloha B – Technika prostředí staveb 

a) Technické řešení 

• Vytápění 

 Vytápění objektu bude zabezpečeno teplovodním podlahovým topením, které bude 

napojeno na zdroj tepla přes akumulační zásobník topné vody. Zdroj tepla tvoří dvě 

tepelná čerpadla země/voda se svislými vrty, které jsou na pozemku investora. Jedno 

tepelné čerpadlo pro vytápění je navrženo s topným výkonem 37,665 kW a COP 

faktorem 4,6. Doplňkovým zdrojem bude elektrokotel o výkonu 15 kW. V celém objektu 

bude zřízeno teplovodní podlahové vytápění, v prostorách sprch budou osazeny 

kombinované topné žebříky, které budou napojeny na samostatnou větev rozdělovače. 

Topné žebříky bude možno opatřit elektrickou topnou tyčí o výkonu 700-800 W. Při 

dodržení návrhových roztečí podlahového vytápění a maximální teploty otopné vody (40 

°C) a průměru topných trubek 16x2 mm nepřekročí povrchová teplota podlahy 

hygienicky přípustnou hodnotu. V místnostech je uvažováno s návrhovou teplotou 

15/20/24 °C.  

• Příprava teplé vody 

 Příprava teplé vody bude zajištěna tepelným čerpadlem země/voda. Doplňkovým 

zdrojem bude elektrokotel o výkonu 15 kW. Pro přípravu teplé vody bude sloužit stojatý 

zásobníkový ohřívač bez mrtvého prostou s užitným objemem 234 l.  

• Nucené větrání  

 Systém nuceného větrání je navržen jako komplexní systém pro celou budovu 

vinařství, rozdělen do dvou zón, kde každá má svoji vlastní vzduchotechnickou jednotku. 

První zóna je pro výrobu vína v suteréne objektu a druhá je v 1 NP. Systém se bude 

skládat z přívodního a odvodního potrubí. První vzduchotechnická jednotka bude pro 

první zónu a je to DUPLEX 3500 MultiEco-V s protiproudým rekuperačním výměníkem a 

účinností 77 %. Uvažovaný maximální průtok je 2 850 m3/h. Druhá vzduchotechnická 
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jednotka bude pro druhú zónu a je to DUPLEX 5500 MultiEco-V s protiproudým 

rekuperačním výměníkem a účinností 77 %. Uvažovaný maximální průtok je 5 280 m3/h. 

Vzduch bude přiváděn přes mřížku na severní fasádě a odtah je zajištěn nad plochou 

střechou. Systém nuceného větrání bude řízen pomocí CO2 čidel jako standard pro 

systém s vyšší účinností. Grafické znázornění vedení VZT potrubí je znázorněno ve 

výkresu VZT v příloze B.  

• Chlazení  

 Chlazení objektu je navrženo pomocí VRF systému s venkovní 2trubkovou 

jednotkou. Venkovní kondenzační jednotka je osazena na střeše objektu. Vnitřní 

výparníkové jednotky jsou v podstropním provedení. Napojení je provedeno pomocí 

přívodního a odvodního měděného potrubí k vnitřním jednotkám včetně rozbočovačů a 

kabelů napájecích a komunikačních mezi vnějšími a vnitřními jednotkami. Jako chladící 

teplonosná látka je použito plnivo R410A. Systémy pracují v letním období jako chladící 

zařízení a jsou navrženy na vnitřní teplotu 25 °C při výpočtové venkovní teplotě + 34 °C. 

Větrací vzduchotechnické jednotky DUPLEX MultiEco-V 3500/5500 jsou vybaveny 

přímými chladiči. Jako zdroj chladu budou pro ochlazování větracího vzduchu u jednotek 

osazeny venkovní kompresorové jednotky, které budou zajišťovat požadovaný chladicí 

výkon. Jednotky budou ovládány zařízením MaR. Napojení je provedeno pomocí 

přívodního a odvodního měděného potrubí k vnitřním jednotkám a kabelů napájecích a 

komunikačních mezi vnějšími a vnitřními jednotkami. Systémy pracují v letním období 

jako chladící zařízení a jsou navrženy na teplotu přiváděného vzduchu cca + 18 – 20 °C 

při výpočtové venkovní teplotě + 34 °C. Jednotky kazetové jsou vybaveny čerpadlem na 

odvod kondenzátu (výtlak cca 50cm nad jednotku), dále bude proveden odvod 

kondenzátu samospádem včetně jednotky nástěnné v části ZTI. 

• Vodovod  

 Objekt bude napojen novou přípojkou na stávající veřejnou vodovodní síť. Bude 

zřízená nová přípojka a vodoměrná šachta, viz situační výkres C.1.02. Vodoměrná šachta 

se bude nacházet na parcele investora. Vnitřní vodovodní potrubí bude provedeno z PPR 

potrubí a bude uložena ve vrstvě tepelné izolace ve skladbě podlahy. Potrubí bude 

obaleno izolací ve formě mirelonu s tloušťkou stěny 6 mm. Potřeba pitné vody byla 

stanovena dle směrných čísel vyhlášky č. 48/2014 Sb. Roční potřeba pitné vody pro 

objekt vinařství byla stanovena na 300 m3/rok. Roční potřeba nepitné vody pro objekt 
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vinařství byla stanovena na 102,3 m3/rok. Podrobný výpočet potřeby pitné a nepitné 

vody je zohledněn v příloze B. 

• Splašková kanalizace 

 Objekt bude připojen novou přípojkou na stávající kanalizační veřejnou síť. Bude 

zřízená kanalizační přípojka a revizní šachta, viz situační výkres C.1.02. Kanalizace ze 

strany investora bude provedena z PVC KG potrubí. Sklon potrubí po revizní šachtu bude 

činit 3,5 %. Před uložením potrubí do vykopané rýhy bude proveden podsyp pískem, dále 

bude zajištěn pískový obsyp a uložení signalizační fólie upozorňující na kanalizační 

potrubí. Vnitřní ležatá kanalizace bude provedena z potrubí PVC KG. Odpadní  

a připojovací potrubí bude v provedení HT SYSTÉM PLUS (PP).  

• Dešťová kanalizace 

 Objekt počítá s odvedením dešťové vody do akumulačních nádrží, které se nacházejí 

na zájmové parcele na pozemku investora, viz situační výkres C.1.02. Akumulační nádrže 

budou dvě, každá z nich má objem 10 m3 a rozměry 3,04 x 2,3 m. Bude zajištěn 

bezpečnostní přepad do vsaku na pozemku investora pomocí podzemní vsakovací rýhy 

délky 10 m z perforovaného potrubí DN 150. Návrh retenčních nádrží je zohledněn  

v příloze B. 

• Okrajové podmínky 

 Bylo uvažováno s okrajovou podmínkou pro venkovní teplotu -15 °C, pro vnitřní 

teplotu to byly teploty 15/20/24 °C.  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

• 2x tepelné čerpadlo země/voda 37,665 kW 

• Elektrokotel 15kW 

• 2x VZT jednotka   - DUPLEX 3500 MultiEco-V, max. průtok 2 850 m3/h 

- DUPLEX 5500 MultiEco-V, max. průtok 5 280 m3/h 

• Zásobníkový stojatý ohřívač bez mrtvého prostoru 234 l 

• Akumulační zásobník pro topnou vodu, CETETHERM objem 500 l 

• 2trubková venkovní jednotka VRF pro chlazení TOSHIBA SMMS-e Low Ref 

     - chladící výkon 28 kW 

     - chladivo R410A 
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5.3 Příloha C – Modelování vnitřního prostředí budov 

Hodnocení této částí práce je pomocí výstupů ze softwaru.  

 

 

Obr. 2 Průběh relativní vlhkosti během roku v degustační místnosti [zdroj: autor] 

V obrázku 2 můžeme spatřit dost nízkou relativní vlhkost v zimních měsících, kde její 

hodnota klesá i pod 10 %, co může mít negativní vliv na člověka a způsobit nepříjemné 

vysychání sliznic.  

Během letních měsíců je relativní vlhkost už dost vysoká a stoupá i nad 70 %, co je 

druhý extrém a může přímo působit na infekce horních dýchacích cest. Jako opatření 

před vznikem těchto extrémů navrhuji umístit zařízení na úpravu vlhkosti. 
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Graf 1 Průběh operativních teplot během roku v degustační místnosti [zdroj: autor] 

 Z grafu můžeme vyčíst, že operativní teploty v letním období stoupají i nad 25 °C  

a v zimním období klesají i po 17 °C. Může to být způsobené právě obsazeností místnosti.  

 

Graf 2 Koncentrace CO2 během roku v degustační místnosti [zdroj: autor] 

 Z grafu 2 je patrné, že koncentrace CO2 je v optimálních hodnotách mezi 500 až 

600 ppm, co značí dle Obr. 1 vysokou úroveň vnitřního prostředí. 
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Graf 3 Porovnání operativních teplot během roku v degustační místnosti [zdroj: autor] 

 Z grafu 3 můžeme vidět jakých výsledků jsme schopni dosáhnout využitím systému 

chlazení. Při operativních teplotách s chlazením jsme dosáhli maximální operativní 

teplotu v letním období 25,65 °C a při operativních teplotách bez systému chlazení jsme 

dosáhli maximální operativní teplotu 29,87 °C. Čili rozdíl teplot činí 4,22 °C. Můžeme 

prohlásit, že systém chlazení má zásadní vliv na teplotní chování místnosti.  

 

 

Graf 4 Porovnání koncentrace CO2 během roku v degustační místnosti [zdroj: autor] 
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 Z grafu 4 můžeme vidět jaký vliv má jednotka nuceného větrání na koncentraci CO2 

v místnosti. Sice při simulaci bez nuceného větrání nedochází k překročení limitní 

hranice, ale i přes to je tam zřetelné zlepšení kvality vnitřního prostředí místnosti. Při 

systému bez nuceného větrání je maximální hodnota koncentrace CO2 738,14 ppm a při 

systému nuceného větrání je maximální hodnota koncentrace CO2 578,84 ppm. Rozdíl 

činí 159,3 ppm. Na základě dosažených výsledků můžeme prohlásit, že nucené větrání 

má zásadní vliv na koncentraci CO2 v místnosti.  
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6 Závěr 

 V rámci předem stanovených cílů, dle kterých jsme postupovali v souladu 

s právními předpisy a normami jsme se dopracovali k výsledkům. Tyto výsledky 

odpovídají požadovanému zadáni práce a plně korespondují se stanovenými cíli.  

 Přínos práce vidím právě v dosažení vytýčených cílů a v seznámení se  

s problematikou vinařství. Hlavně, co se navrhování objektů a technologií týče, vidím 

velký přínos pro mé další budoucí práce.  

 Výsledky přílohy A jsou výkresy a výpočty, které odpovídají požadavkům zadání  

a jsou vyhotoveny dle platných norem. V příloze B jsou převážně výpočty a stanovení 

parametrů, dle kterých jsou zvoleny vhodné technické systémy v souladu se zadáním  

a platnými předpisy. V poslední části je výstupem simulační metoda a její zhodnocení, 

dle kterého jsou navržené systémy v budově opodstatněné a mají zásadní vliv na vnitřní 

prostředí budovy.  
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8 Seznam použitých zkratek a symbolů 

AKU  akustická  

B.p.v.  Balt po vyrovnání  

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi  

č.p.  číslo popisné  

ČSN  označení českých technických norem  

ČR Česká republika 

dl.  délka  

DN  jmenovitý průměr  

DPS  dokumentace provedení stavby  

EL  elektroměr  

EPS  expandovaný polystyren  

XPS  extrudovaný polystyren  

JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů  

m n. m.  metrů nad mořem  

max.  maximální  

min.  minimální  

mod.  modifikovaný  

NN  nízké napětí  

NP  nadzemní podlaží  

NTL  nízkotlaký plynovod  

ozn.  označení  

parc.  číslo parcelní číslo  

PE  polyetylen  

PHP  přenosný hasící přístroj  

PP  podzemní podlaží  

PUR  polyuretan  

PT  původní terén  

PÚ  požární úsek  

CHÚC  chráněná úniková cesta  

PVC  polyvinylchlorid 
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RAL  vzorník barev, celosvětově uznaný standard  

Rse  tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru  

Rsi  tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru  

SBS  styren-butadien-styren  

SDK  sádrokarton  

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SPB  stupeň požární bezpečnosti  

Tab  tabulka  

tl.  tloušťka  

TZB technické zařízení budov 

U  součinitel prostupu tepla  

UT  upravený terén  

V.Š.  vodoměrná šachta  

VB  výškový bod  

ZTI  zdravotně technická instalace  

ŽB  železobeton  

λ  součinitel tepelné vodivosti 
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9 Seznam příloh 

Příloha A – Architektonicko-stavební řešení 
Ozn. Název M 

A. Průvodní zpráva - 

B. Souhrnná technická zpráva - 

C1.1.01 Situační výkres širších vztahů 1:1 000 

C1.1.02 Koordinační situační výkres 1:250 

C2.01 Katastrální situační výkres 1:700 

D1.1.01 Půdorys 1 S 1:50 

D1.1.02 Půdorys 1NP a) 1:50 

D1.1.03 Půdorys 1NP b) 1:50 

D1.1.04 Řezy A-A', B-B' 1:50 

D1.1.05 Pohledy a) 1:50 

D1.1.06 Pohledy b) 1:50 

D1.1.07 Půdorys střechy 1:50 

D1.1.08 Výpis skladeb - 

D1.2.01 Výkres stropu nad 1 S 1:50 

D1.2.02 Půdorys základů 1:50 

D1.3 Technická zpráva – Požárně bezpečnostní řešení - 

D1.3.01  Půdorys požárního řešení 1NP 1:150 

D1.3.02 Půdorys požárního řešení 1 S 1:150 

D1.3.03 Situační výkres 1:1 000 

PENB PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy - 

SF Stavební fyzika – Technická zpráva - 

SF P1 Stavební fyzika P1 – Výpočet tepelné techniky - 

SF P2 Stavební fyzika P2 – Výpočet akustiky stavebních konstrukcí - 

SF P3 Stavební fyzika P3 – Posouzení denního osvětlení - 

 

Příloha B – Technika prostředí staveb  
Ozn. Název M 

P1 Osvětlení - 

P2 Pitná a srážková voda - 

P3 Nucené větrání - 

P3.1 Regulační schéma VZT jednotky zóny č. 1  1:50 

P3.2 Výkres – jednočarové schéma a strojovna VZT  1:100 

P4 Zdroj tepla - 

P4.1 Půdorys technické místnosti 1:50 

P4.2 Schéma zdroje tepla 1:50 

P5 Chlazení - 

P5.1 Výkres – Návrh vnitřních jednotek pro chlazené místnosti 1:100 

P6 Půdorys technická místnost a strojovna VZT 1:100 

P7 Schéma řízení energetického a ekologického systému budovy - 



 

31 
 

   

Příloha C – Modelování vnitřního prostředí budov  
Ozn. Název M 

P1 Modelování vnitřního prostředí objektu vinařství - 

 

Příloha D – Přípravné práce a vizualizace 

Ozn. Název M 

AS Architektonická studie 1:150 

PPV Přípravné a pomocné výpočty - 

V Vizualizace - 

 


