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Bakalářská práce vychází ze zadání ateliérové práce z třetího semestru v 

bakalářském studiu. Práce je ve značné míře předělána. Zadáním bylo navrhnout 

vinařství s rekreační kapacitou a společenským zázemím. Vymezený pozemek se 

nachází na Staré hoře v územním plánu obce Novosedly. Okolí místa stavby je 

tvořeno vinicemi a jinou zemědělskou půdou. Z místa je značný výhled do okolní 

krajiny, včetně CHKO Pálavy. Řešené parcely jsou stupňovitě svahovány směrem na 

jihozápad. Investor požadoval vytvoření výrobní haly s minimálně šesti tanky a 

skladovacími prostory. Dále bylo předmětem zadání vytvořit 10 dvoulůžkových 

ubytovacích jednotek, společenský prostor pro konání soukromých akcí a veřejnou 

reprezentační část. Navržený objekt tyto tři funkce kompaktně spojuje dohromady, 

aby minimalizoval tepelné ztráty, zároveň však vytváří tři různé přístupové plochy: 

veřejnou, soukromou, manipulační dvůr. Stavba respektuje okolní terén svým 

tvarem a zadržuje dešťovou vodu na zelených střechách, popřípadě v akumulační 

nádrži. Materiálové řešení exteriéru je řešeno trapézovým plechem bílé barvy a 

reflexními skleněnými plochy. Interiér je řešen industriálně. Betonové a keramické 

povrchy jsou přiznané pohledové, přiznané. Technické rozvody jsou vedeny po 

povrchu konstrukcí. Převažuje zde beton, keramické tvarovky a nerezová nebo 

pozinkovaná ocel. 

 

 

Vinařství, Novosedly, trapézový plech, ocel, zelená střecha, železobeton, beton, 

výrobní hala, sklad, víno, ubytování, degustace, catering, manipulační dvůr 

 

The bachelor's final project is based on atelier project of the third semester of the 

bachelor's study program. The object is distinctly different from the original. The 

task was to design a winery with recreational capacity and social facilities. The plot 

is located on Stará hora in the regulation plan of the Novosedly village. The 

surrounding areas of the construction site are vineyards and other agricultural 

lands. there is a considerable view of the surrounding countryside, including the 

Pálava protected landscape area. The solved plots are gradually sloping towards 

the southwest. the investor demands designing of a production wine hall with at 

least six tanks and storage facilities. furthermore, the assignment to create 10 

double accommodation units, a social room for private events and a public 

representation part. The building compactly combines three functions together to 

minimize heat loss, but at the same time it uses three different access areas: 

public, private and industrial. The construction respects the surrounding terrain in 

its shape and retains rainwater on green roofs or in the storage tank. The material 



solution of the exterior is based on trapeze sheet ventilated facade of white color 

and a reflective glass surface. the interior is industrially designed. concrete and 

ceramic surfaces are aesthetically visible. Technical distributions are run on the 

surface of structures. Generally It is dominated by concrete, ceramic surfaces and 

stainless or galvanized steel elements. 

winery, novosedly, Trapeze sheet, steel, Green roof, Reinforced concrete, Concrete, 

Production hall, Storage, Wine, Accommodation, Tasting, Cathering, Handling yard 
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Tématem bakalářské práce je návrh Vinařství na Staré hoře u obce Novosedly. Pozemek 

je na samotném vrcholu kopce a je obklopen vinicemi a dalšími zemědělskými plochami. 

Území je propojeno sítí cyklostezek, které zajišťují přístup až k samotnému objektu. 

Stavba musí obsahovat rekreační ubytovací část, reprezentační prostor a průmyslovou 

výrobu se skladováním. Důležitou roli v návrhu hraje respektování krajiny, hospodaření 

s dešťovou vodou a energetická nenáročnost. 
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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

         

 Vinařství Marcinčák Novosedly 

katastrální území Novosedly na Moravě [706973], p. č.: 5844/2, 5764/55, 5764/29, 
Kraj : Jihomoravský 
 



4 
 

 Marcinčák Petr Ing. BA,  

Vypracoval: Václav Buchta  
Kontroloval: Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D.  
Sídlo: VUT Brno, Fakulta stavební, ústav architektury, Veveří 331/95, 602 00 Brno

 
 

 
Fotodokumentace a prohlídka terénu. 

Průzkum spodní vody. 
 

 

Stavební parcela leží na vrcholu Steré hory uprostřed zemědělských pozemků pro 

pěstování vinné révy. Ze severovýchodu ji lemuje asfaltová cyklostezka, 

z jihozápadu pak polní cesta od obce. Parcelu tvoří terasové svahy, které se 

svažují na jihovýchod. Zemina v této oblasti je pískovco-jílovitého charakteru. 

Hladina spodní vody je nízká a nepředstavuje problém pro stavbu. 

 

Plocha pozemku: 9 536 m2 

Zastavěná plocha objektů : 2 735 m2 

Obestavěný prostor objektů : 13 000 m3 
 

 

Projekt zpracovává objekt vinařství na vrcholu kopce Stará hora, který spadá do 

katastrálního území Novosedly na Moravě [706973]. Pozemek pro novostavbu 

tvoří tři sousedící parcely, na které lze vstoupit z asfaltové cyklostezky na severu 

nebo z jižní polní cesty (od obce Novosedly). Ve vzdálenosti 100 m směrem na 

jihozápad od potenciální stavby se nachází vysílač, ostatní parcely jsou určené 

pouze pro pěstování vinné révy. Objekt je dělen do tří hlavních celků, a to výrobní, 

ubytovací a veřejný. Veřejná část se otevírá směrem na severovýchod, kde je 

výhled na Pálavu a přístup od zpevněné cyklostezky. Ubytování je orientováno na 

jihovýchodní vinice a průmyslová hala je z části zakopaná na severozápadě 

s otevřeným manipulačním dvorem. V prvním podzemním podlaží je zmíněné 

umístěno ubytování, výrobní hala a cateringová kuchyně. Výtahem nebo 

schodištěm se dostaneme do reprezentační části Vinařství, kde je možný prodej, 

náhled do dvoupodlažní haly, přístup k hygienickému zázemí, recepci a hlavním 

vchodem se dostaneme na venkovní terasu před budovou.  
 

Stavba není členěna do více objektů. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 
 

 

Projekt řeší novostavbu vinařství na vrcholu Staré hory u obce Novosedly. 

Okolní plochy jsou vinice a jiné zemědělské parcely. 
 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem: 
 

Projekt je v souladu s územním a regulačním plánem 
 

 
Projekt je v souladu s územním plánem. 
 

Výjimky nebyly doposud uděleny. 
 

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčeného stavebního 

úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy. 
 

 

Byl provedena prohlídka staveniště a fotodokumentace. 
 

 

Zelená oblast dle regulačního plánu zůstane bez zásahu. 
 

 

Pozemek se nachází v území, kde nehrozí záplavy, ani poddolování. 
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V okolí se nenachází jiné stavby. Objekt zadržuje maximálně srážkové vody 

v zelených střechách a akumulační nádrži, odtud je voda odváděna do 

vsakovacího zařízení. 
 

 

Požadavky nejsou. 
 

Pozemek nespadá do těchto funkcí. 
 

 

K objektu vede asfaltová cesta, která bude sloužit k dopravení k objektu. 
 

Nejsou známy. 
 

katastrální území Novosedly na Moravě [706973], p. č.: 5844/2, 5764/55, 

5764/29 

 

Takové pozemky nejsou. 

 

Jedná se o kompletní novostavbu. 

 

Stavba bude sloužit k výrobě vína, rekreaci a společenskému vyžití. 
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Stavba je trvalá. 

 

Nebyly vydány výjimky. 

 

Podmínky nebyly stanoveny. 

 

Neřeší se. 

 

Plocha pozemku: 9 536 m2 

Zastavěná plocha objektů : 2 735 m2 

Obestavěný prostor objektů : 13 000 m3 

 

 

 

 Objekt je řešen šetrně k okolí. Většina střešní plochy je navržena jako 

  zelená. Dešťová voda, která se nestačí pojmout do zelené střechy je  

  odváděna do akumulační nádrže pod manipulačním dvorem a následně 

  použita pro výrobu nebo vsakována pomocí vsakovacího zařízení do země. 

  Budova je dále navržena tak, aby splňovala nízkoenergetické normativní 

  hodnoty. 

 

Začátek realizace se předpokládá březen 2021. Výstavba by měla trvat 1 

rok. 

 

Náklady jsou předpokládány kolem 100.000.000,- Kč 
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Pozemek leží v lokálním biocentru Stará hora a dle katastrální mapy je 

podél polní na severozápadní straně parcely vyhrazena zelená přírodní 

plocha. Okolní pozemky jsou zemědělského účelu. Z asfaltové cesty na 

severu pozemku je vytvořen příjezd na parkoviště vytvořené zatravňovací 

dlažbou. Z parkoviště vede zpevněná cesta jak k hlavnímu vstupu, tak i na 

střechu objektu, kde je vytvořena vyhlídka. 

 

 

Objekt je navržen tak, aby umožňoval přístup hostů z jedné strany a 

zemědělský přístup na druhé straně. Nejvíce dominantní hmotou je 

výrobní hala, proto je z jihovýchodní strany členěna odskoky fasády, aby 

došlo k vizuálnímu odlehčení. Dále jsou patrné dvě dopředu vystupující 

části, jedna nabízí veřejný degustační prostor, druhá zase soukromý 

degustační prostor. V poslední řadě je spodní jižní průčelí podtrženo 

rytmickou řadou ubytovacích jednotek, které jsou vybaveny stínidly proti 

letnímu slunci.  

 

Neřeší se. 

 

Stavba je plně bezbariérová. Obsahuje výtah, venkovní rampu, 3 

bezbariérové pokoje, bezbariérové wc v každém podlaží a bezprahové 

dveře. 

 

Stavba je koncipována tak, aby umožňovala bezpečný pobyt osob. Také 

jsou splněny požadavky z Vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických 

požadavcích i Zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. 

 

Jádrem provozu je výrobní hala se samostatným vstupem, která je 

obklopena potřebnými sklady, sklepy a úklidovou místností. Po použití 
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halového schodiště se v druhém nadzemní podlaží nachází velká technická 

místnost, velín a šatny zaměstnanců. Kancelář ředitele má pak přístup jak 

do veřejné, tak i do provozní části. Z hlavní prostor je určen pro návštěvy 

hostů, degustaci a také pro komunikace s recepcí a prodej výrobků. Po 

použití hlavního schodiště nebo výtahu se dostaneme do podzemního 

podlaží, kde jsou ubytovací jednotky přístupné z liniové chodby, na jejímž 

konci je hygienické zázemí a cateringová kuchyně s přístupem na venkovní 

spevněnou plochu. 

 

Hlavní nosné konstrukce v objektu jsou železobetonové monolitické, aby 

odolávaly zemnímu tlaku. Vertikální konstrukce jsou na sebe navzájem 

kolmé, aby ztužovaly obvodové opěrné stěny. 

Zbylé stěny (hygienické zázemí, oddělení pokojů) jsou z keramických 

tvarovek. Stropy jsou vyskládané z předpjatých panelů orámovaných 

železobetonovým věncem. Základy jsou tvořeny základovou deskou 

tloušťky 400 mm, která je v místě, kde stavba vylézá ze svahu zakončena 

železobetonovými pasy. 

 

Mechanická odolnost a stabilita je dána statickými výpočty a správným 

uložením a dimenzí konstrukcí. 

 

Přípojky budou vedeny od obce Novosedly (viz koordinační výkres). 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Jsou splněny požadavky Zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Objekt je navržen dle nízkoenergetických hodnot (viz tepelně technické 

posouzení skladeb). Objekt je rozdělen na tři otopné úseky tak, aby 

v případě nevyužití jedné části byla šetřena energie.  

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

 

Budou dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. Všechny pobytové 

místnosti jsou osvětleny a větrány nuceně pomocí jednotky VZT. V pokojích 

ubytovací části je přirozené větrání. 
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Stavba leží v oblasti s nízkým radonovým indexem. 

Měření radonu proběhne před zahájením stavby a následně dva roky poté, 

aby mohly být výsledky porovnány kvůli případné akumulaci plynu pod 

základovou deskou. 

 

Neřeší se. 

 

Na pozemku nebyla zjištěna seizmická aktivita. 

 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby nedocházelo k šíření hluku prostorem 

stavby. 

 

Neřeší se. 

Neřeší se. 

 

Přípojky budou vedeny od obce Novosedly (viz koordinační výkres). 

 

Nebudou realizovány žádné nové přípojky. 

 

 

Na pozemek vede asfaltová cesta. Dále je zbudováno parkoviště s jedním 

bezbariérovým místem, od kterého se dá dostat k hlavnímu vstupu. Do 
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úrovně 1.S se dá dostat venkovní bezbar. Rampou nebo vnitřním 

schodištěm a výtahem. 

 

Manipulační dvůr a parkoviště jsou napojeny betonovou plochou dle 

výkresu situace. 

 

- 

 

Budou zpevněny cesty kolem objektu dle situace. 

 

 

Budou provedeny rozsáhlé terénní úpravy kvůli podlaží 1.S. S ornicí bude 

naloženo dle zákona. Zemina bude použita na zásypy, přebytek odvezen. 

 

Kvůli povětrnostním podmínkám nebudou sázeny žádné vegetační prvky. 

 

Neřeší se. 

 

 

Stavba nemá škodlivý vliv na okolní prostředí. 

 

Realizací nebude poškozeno okolní prostředí. 

 

neřeší se.  
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Neřeší se. 

 

Neřeší se. 

 

Ochranná pásma se stanovují u inženýrských sítí dle normy. 

 

 

Stavba splňuje základní požadavky pro ochranu obyvatelstva. 

 

Stavební materiál bude zajišťován stavební firmou a dalšími dodavateli. 

 

 

Staveniště je odvodněno žlaby ve směru svažování kopce. 

 

Napojení bude na asfaltovou cestu z východní strany. 

 

V okolí se nenachází další stavby. 

 

 

Staveniště nepoškodí okolní prostředí. 

 

Není třeba stanovovat. 
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Neřeší se. 

 

Neřeší se v projektové dokumentaci. 

 

Neřeší se v projektové dokumentaci. 

 

Životní prostředí nebude dotčeno, stavba bude probíhat v pracovní dny a 

bude respektován noční klid. 

 

splnění zákona § 15 zák. č. 309/2006 Sb., . 

 

Není třeba navrhovat. 

 

 

Výstavba nezkomplikuje provoz. 

 

 

Nejsou stanoveny speciální podmínky. 

 

 
  

 

 Realizace probíhá v jedné etapě. 

 

 

  

 Neřeší se. 
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Autor: Václav Buchta 
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Vedoucí: prof. Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. 

Ing. Karel Struhala, Ph.D. 

C.1. Úvod 

C.2. Podklady 

C.3. Účel objektu 

C.4. Popis objektu 

C.4.1. Popis stávajícího stavu 

C.4.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení  

a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně přístupu a užívání objektu  

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

C.5. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě  

na stávající využití objektu a jeho prodloužení životnosti 

C.5.1. Bourací práce 

C.5.2. Zemní práce  

C.5.3. Základové konstrukce 

C.5.4. Svislé nosné a obvodové konstrukce  

C.5.5. Vodorovné konstrukce 

C.5.6. Nenosné konstrukce, schodiště  

C.5.7. Střešní konstrukce 

C.5.8. Podlahy 

C.5.9. Izolace proti vodě 

C.5.10. Tepelná izolace 

C.5.11. Zvuková izolace  

C.5.12. Úpravy vnitřních povrchů  

C.5.13. Úpravy vnějších povrchů 

C.5.14. Podhledy 

C.5.15. Zámečnické prvky 

C.5.16. Klempířské prvky 

C.5.17. Výplně otvorů 

C.5.17.1. Okna 

C.5.17.2. Dveře 
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C.6. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

C.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

C.8. Dopravní řešení, úpravy komunikací, zpevněné plochy 

C.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy 

C.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 
 Projekt zpracovává objekt vinařství na vrcholu kopce Stará hora, který 

spadá do katastrálního území Novosedly na Moravě [706973]. Pozemek 

pro novostavbu tvoří tři sousedící parcely, na které lze vstoupit z asfaltové 

cyklostezky na severu nebo z jižní polní cesty (od obce Novosedly). Ve 

vzdálenosti 100 m směrem na jihozápad od potenciální stavby se nachází 

vysílač, ostatní parcely jsou určené pouze pro pěstování vinné révy.  

 Objekt je dělen do tří hlavních celků, a to výrobní, ubytovací a veřejný. 

Veřejná část se otevírá směrem na severovýchod, kde je výhled na Pálavu 

a přístup od zpevněné cyklostezky. Ubytování je orientováno na 

jihovýchodní vinice a průmyslová hala je z části zakopaná na severozápadě 

s otevřeným manipulačním dvorem. V prvním podzemním podlaží je 

zmíněné umístěno ubytování, výrobní hala a cateringová kuchyně. 

Výtahem nebo schodištěm se dostaneme do reprezentační části Vinařství, 

kde je možný prodej, náhled do dvoupodlažní haly, přístup k hygienickému 

zázemí, recepci a hlavním vchodem se dostaneme na venkovní terasu před 

budovou. 

 

 Územní a regulační plán obce Novosedly 

 Fotodokumentace místa stavby 

 Normativní předpisy 

 Prohlídka místa stavby 

 

 Zadáním bylo navrhnout Objekt, který bude fungovat jako vinařství a 

zároveň bude nabízet ubytovací služby a společenské vyžití. Počet 

zaměstnanců je odhadován na pět. 
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 Jedná se o novostavbu. 

 

 Urbanistické řešení 

 

 Pozemek leží v lokálním biocentru Stará hora a dle katastrální mapy je 

podél polní na severozápadní straně parcely vyhrazena zelená přírodní 

plocha. Okolní pozemky jsou zemědělského účelu. Z asfaltové cesty na 

severu pozemku je vytvořen příjezd na parkoviště vytvořené zatravňovací 

dlažbou. Z parkoviště vede zpevněná cesta jak k hlavnímu vstupu, tak i na 

střechu objektu, kde je vytvořena vyhlídka. 

 

 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

 

 Objekt je navržen tak, aby umožňoval přístup hostů z jedné strany a 

zemědělský přístup na druhé straně. Nejvíce dominantní hmotou je 

výrobní hala, proto je z jihovýchodní strany členěna odskoky fasády, aby 

došlo k vizuálnímu odlehčení. Dále jsou patrné dvě dopředu vystupující 

části, jedna nabízí veřejný degustační prostor, druhá zase soukromý 

degustační prostor. V poslední řadě je spodní jižní průčelí podtrženo 

rytmickou řadou ubytovacích jednotek, které jsou vybaveny textilními 

stínidly proti letnímu slunci. 

 

 Celkové provozní řešení 

  

  Jádrem provozu je výrobní hala se samostatným vstupem, která je  

  obklopena potřebnými sklady, sklepy a úklidovou místností. Po použití 

  halového schodiště se v druhém nadzemní podlaží nachází velká technická 

  místnost, velín a šatny zaměstnanců. Kancelář ředitele má pak přístup jak 

  do veřejné, tak i do provozní části. Z hlavní prostor je určen pro návštěvy 

  hostů, degustaci a také pro komunikace s recepcí a prodej výrobků. Po 

  použití hlavního schodiště nebo výtahu se dostaneme do podzemního 

  podlaží, kde jsou ubytovací jednotky přístupné z liniové chodby, na jejímž 

  konci je hygienické zázemí a cateringová kuchyně s přístupem na venkovní 

  spevněnou plochu. 
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  Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

  

 Vzhledem k povětrnostním podmínkám, není řešena vegetace v místě 

stavby. 

 

 Bezbariérové užívání stavby 

   

 Stavba je plně bezbariérová. Obsahuje výtah, venkovní rampu, 3 

bezbariérové pokoje, bezbariérové WC v každém podlaží a bezprahové 

dveře. 

 

 

 

 Jedná se o novostavbu. 

 

 Před začátkem stavebních prací bude sejmuta ornice a bude s ní 

nakládáno v souladu se zákonem. Vzhledem k povaze oblasti, parcela 

neobsahuje vysokou hladinu spodní vody, proto budou pokračovat 

výkopové práce za standardních podmínek. Stavební jáma musí být 

správně pažena dokud nedojde ke ztuhnutí konstrukce. Po dokončení 

terénních úprav bude podloží pro základy zasypáno vrstvou štěrkového 

podsypu (dle výkresů). Zároveň bude rozvedena technická infrastruktura 

pod základovou deskou. Poté dojde k betonáži základů betonem třídy 

C25/30. Následovat bude natavení hydroizolačních asfaltových pásů. 

 

 Pod základové konstrukce bude navezena vrstva štěrku dle výkresů. 

Základy jsou provedeny z betonu třídy C25/30 a jsou vyztuženy ocelovými 

pruty a kari sítí. 

 

Po zhotovení základů následuje konstrukce železobetonových 

monolitických obvodových stěn a stěn, které je ztužují. Dále se dozdí zdi z 

keramických tvarovek. 

 

 

 



19 
 

 Stropní konstrukce je tvořena pokládáním předpjatých panelů šířky 1190 

mm. Spáry mezi panely jsou zality betonem, aby došlo k trvalému spoji. 

Kolem panelů je pak vytvořen železobetonový věnec.  

 

 

  Stavba obsahuje průmyslové schodiště v hale a hlavní schodiště spojující 

  reprezentační prostor se spodním podlažím. V obou případech jde o  

  ocelové pozinkované schodiště s pororoštovými stupni. Halové schodiště 

  je přímé dvouramenné a je na jedné straně kotveno do žb stěny, na druhé 

  straně zavěšeno na lanech do stropního panelu. Veřejné schodiště funguje 

  stejným způsobem, avšak není přímé. Příčky jsou z keramických  

  neomítnutých tvarovek. Záchodové předstěny a koupelny v pokojích jsou 

  ze sádrokartonových příček s dvojitým sádrokartonem. 
 

  Střechy jsou ploché zelené nebo zakončeny dlažbou, tak aby fungovaly 

  jako  terasa. Pod vrstvou substrátu a HI je vytvořena spádová vrstva z 

  řezaných polystyrenových desek ve spádukolem 1 – 2 procenta.  

  Střecha je zakončena bezatikovým řešením. 

  

 

  Podlahy jsou zatepleny na betonové konstrukci z EPS podlahových desek, 

dále je podle typu provozu a místnosti aplikována PE folie a anhydritová 

nebo betonová podlaha. V reprezentačním prostoru a v ubytovací části je 

anhydrit zároveň finální vrstvou. V podlaze haly jsou použity EPS desky pro 

větší zatížení. 

 

 Ve skladbách spodní stavby je vodorovná hydroizolace tvořená asfaltovými 

modif. Pásy aplikovanými na penetrační asfalt. Ve skladbe provětrávané 

fasády je větrozábrana. 

 

 Stavba je zateplena minerální vlnou tl. 200 mm. Spodní stavba je zateplena 

XPS izolací tl. 200 mm. 
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EPS desky v podlaze tlumí vibrace. 

 

 

 Vnitřní povrchy nejsou upravovány, tvarovky jsou přiznané. SDK příčky 

jsou obloženy obkladem. 

 

 Vnější povrchy jsou z obecně z plechových a ocelových prvků, které 

nevyžadují další úpravu. 

 

 V objektu nejsou navrženy podhledy. Technické sítě jsou přiznané. 

 

 Viz výpis zámečnických prvků 

 

 

 Viz výpis klempířských prvků 

 

 Okenní otvory mají dřevohliníkový rám a reflexní tmavené trojsklo. Dveřní 

otvory jsou specifikovány ve výpisu prvků. 

 

 Okenní otvory mají dřevohliníkový rám a reflexní tmavené trojsklo.  

 

 Dveře v průmyslové části jsou ocelové protipožární. Ve veřejné části jsou 

dveře dřevěné. Viz výpis prvků. 

 

 Viz posouzení skladeb v příloze. 
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 Stavba nenaruší okolní prostředí. 

 

 Pozemek pro novostavbu tvoří tři sousedící parcely, na které lze vstoupit z 

asfaltové cyklostezky na severu nebo z jižní polní cesty (od obce 

Novosedly). Cyklostezka umožňuje příjezd autem. Chodníky pro pěší jsou 

zbudovány dle výkresu. 

 

 V oblasti nebyly shledány závažné škodlivé vlivy. 

 

Během výstavby budou dodrženy platné předpisy. 

 
 


