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Bakalářská práce bude vycházet z vybrané architektonické studie vypracované studentem 

v jednom z předchozích semestrů z předmětu Ateliér architektonické tvorby (AG32-AG35) 

a rozpracované na úroveň konstrukční studie v předmětu AG36. Na základě této studie 

student vypracuje zadaný rozsah stavební části projektové dokumentace pro provedení 

stavby navržené v Architektonické studii a konstrukčně vyřešené v Konstrukční studii. 

Rozsah a obsah výkresové a technické části dokumentace bude stanoven v druhé polovině 

zimního semestru vedoucím bakalářské práce za PST a bude přílohou tohoto zadání. 

Bakalářská práce bude obsahovat: 

• zadanou textovou část 

• zadanou výkresovou část projektové dokumentace pro provedení stavby (typické podlaží, 

řezy) 

• tři zadané detaily stavebně-konstrukčních součástí a jejich návazností (jeden z detailů 

může být zastoupen detailem architektonickým) 

• architektonický detail 

Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy 

budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. 

Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu bakalářské práce 

z ARC v úpravě a kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT 

v Brně. 

Při zpracování bakalářské práce je třeba řídit se směrnicí děkana č. 04/2019 Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na Fakultě stavební Vysokého učení 

technického v Brně vč. všech dodatku a příloh. 

Seznam složek: 

A DOKLADOVÁ ČÁST: 

B KONSTRUKČNÍ STUDIE 

C STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

D ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

VOLNÉ PŘÍLOHY: 

• Architektonická studie 

• Model architektonického detailu 

• USB flash disk nebo CD s dokumentací  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 

práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 

práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 

doplňují).  
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Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout projekt novostavby Vinařství Marcinčák. 

Projekt vychází z architektonické studie, která byla vypracována v rámci předmětu AG032 – 

Ateliér architektonické tvorby II. Jedná se o návrh novostavby zamýšlené v obci Novosedly na 

Moravě v okrese Břeclav. Pozemek určený k tomuto projektu se nachází uprostřed viničních 

tratí v oblasti zvané Stará hora v návaznosti na naučnou stezku. Na pozemku se momentálně 

nachází vyhlídkový prostor na obec Novosedly a široké okolí.  

Požadavky pana Ing. Marcinčáka hovořili o vytvoření stavby, která by zajišťovala 

zpracování vína z okolních vinic s jeho prodejem, a vytvoření místa pro společenské účely s 

možností ubytování. Objekt je tedy navržen jako jeden celek rozdělený do dvou nadzemních 

podlaží. V 1.NP se nachází hlavní vstupní vestibul, odtud je možný přístup do ubytovací části 

s deseti dvoulůžkovými pokoji a jedním dvoulůžkovým pokojem přizpůsobeným 

požadavkům pro osoby s omezenou schopností pohybu. V druhé části je navržen 

společenský sál se sociálním zázemím, cateringovou kuchyní a degustačním sklípkem. K 

objektu je v 1.S přidružen objekt pro výrobu vína. Má vlastní vjezd a je situován tak, aby svým 

provozem neobtěžoval pobyt návštěvníků. Objekt má půdorysný tvar mírné otevřeného 

písmene U, které vytváří uzavřený soukromý prostor uvnitř areálu. Zároveň je tím docíleno 

ochrany od větrů ze severní strany. V konceptu návrhu je zakomponována nízká veřejně 

přístupná rozhledna, která tvoří náhradu za stavbou zabraný prostor vyhlídky a zároveň 

funguje jako prvek, proč se u stavby zdržet v rámci naučné stezky a zakoupit si zde víno ve 

vinotéce. 

 Z jižní strany objektu jsou k fasádě přidruženy trámy z lepeného dřeva v zaobleném 

tvaru vycházející z konceptu okolní kopcovité krajiny, mezi tyto trámy jsou natažena ocelová 

lanka pro bezplodé víno nebo třeba břečťan, to zajistí stinný prostor uvnitř stavby a lepší 

začlenění stavby do krajiny z pohledů ze vsi.  

 

 

vinařství, víno, výroba vína, Novosedly, ubytování, degustace, Marcinčák, novostavba, 

projekt, návrh  

 

 

            The theme of the bachelor's thesis was to design a new building project of the 

Marcinčák winery. The project was based on an architectural study which was made within 

the subject AG032 – Studio of Architectural Creation II and the main subject of the project 

was a new building construction in Novosedly, Moravia, region Břeclav. The land intended 

for this project is in the middle of the vineyard tracks in the area called Stará hora, near to 

the educational trail, where is currently the viewing area of Novosedly.  

The demands of Mr. Ing. Marcinčák for the construction included a space for 

processing the wine from the surrounding vineyards, its sale and a space for social purposes 

and accommodation. The construction is therefore a single unit divided into two floors. The 

main entrance is on the first floor, where is the access to the accommodation part with ten 

double rooms and one double room accessible for people with disability. In the other part 

of the building there is a social hall with sanitary facilities, catering kitchen and a tasting 

cellar. The entrance to the basement, where the wine factory is situated, was made to keep 



visitors in enjoyable and quiet resort and not bothered. The whole building is design in the 

shape U, which creates internal private space. At the same time the building shape protects 

the wine from the winds. In the middle of the building there is an observation accessible to 

the public, which maintains the view for the village and attracts more visitors or tourists on 

the natural trail.  

 On the southern side on the façade there are beams from glued wood in a rounded 

shape, which design comes from the surrounding hilly landscapes. There are stretched steel 

cables for ivy, which create shady internal space and help to the building engage into the 

landscape.  

 

Winary, wine, wine production, Novosedly, accomodation, degustation, Marcinčák, new 

building, project, design 
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Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem VINAŘSTVÍ MARCINČÁK NOVOSEDLY 

zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 15. 1. 2021  

   Tomáš Zálešák 
autor práce  



 

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem VINAŘSTVÍ 

MARCINČÁK NOVOSEDLY je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 15. 1. 2021  

   Tomáš Zálešák 
autor práce  



 
 Při této příležitosti bych chtěl poděkovat panu doc. Ing. arch. Petru Dýrovi, Ph.D. a panu 

Ing. et Ing. Petru Kacálkovi, Ph.D. za jejich odborné rady, připomínky a zároveň vždy 

ochotný a příjemný přístup k našim konzultacím. Také bych chtěl poděkovat paní Ing. arch. 

Petře Matouškové za konzultace architektonického detailu. Dále bych rád poděkoval svým 

rodičům a sestře Veronice, za jejich podporu při studiu, jak tu finanční, tak psychickou, kdy 

mě těšila jejich radost z každé mé další úspěšné zkoušky. Nakonec bych rád poděkoval 

rodině Fischerovým, mé přítelkyni Elišce, kamarádům a zbytku rodiny, za podporu a přízeň 

i v těch horších chvílích v době mého studia. Všem Vám Děkuji. 



Cílem návrhu v rámci bakalářské práce bylo vytvoření komplexu Vinařství Marcinčák v obci 

Novosedly na Moravě, v okrese Břeclav. Pozemek určený pro tento projekt se nachází 

uprostřed viničních tratí v oblasti zvané Stará hora s výhledem na obci Novosedly a široké 

okolí.  V návaznosti na požadavky pana Ing. Marcinčáka byl vyprojektován dvoupodlažní 

kompaktní objekt s možností ubytování až pro 22 lidí. V další část stavby nalezneme 

společenský sál s cateringovou kuchyní a degustačním sklípkem.  V objektu je tak možné 

pořádat např. vícedenní firemní akce, svatby apod. V 1.S je k budově přidružen objekt pro 

výroby vína s možností exkurze. Do konceptu návrhu je navíc začleněna malá rozhledna.  
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Název stavby: Vinařství Marcinčák 

Místo stavby: JMK, okres Břeclav, k.ú. Novosedly na Moravě, 706973 

Parcelní čísla: 5884/2, 5764/29, 5764/55, 5764/30, 5764/31 

Předmět dokumentace: nová, trvalá stavba 

Účel užívání:                                              Výroba vína, prodej vína, rekreační ubytování 

 

Stavebník: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

Adresa: Veveří 331/95, Brno 602 00 

Zodpovědný projektant: Ing. et  Ing. Petr Kacálek, Ph.D.  

Projektant: Tomáš Zálešák 

Santražiny 343, 760 01 Zlín 

 

 

SO01 - Hlavní budova  

SO02 - Zpevněné plochy – komunikace 

SO03 - Zpevněné plochy – chodníky 

SO04 - Terénní úpravy a zeleň 

SO05 - Vodovodní přípojka 

SO06 - Kanalizační přípojka 

SO07 - Elektrická přípojka 

SO07 - Elektrická přípojka 

SO08 - Dešťová kanalizace s retenční nádrží a vsakovacím boxem 

SO09 - Tepelné čerpadlo 

SO10 - Opěrná zeď 

 

 

- zadání bakalářské práce 

- výpis z KN a kopie Katastrální mapy území Novosedly na Moravě 

- ortofotomapy dotčeného území 

- vlastní fotodokumentace a prohlídka území 

- ateliérová práce AG032 – Vinařství Marcinčák



3  

Řešená stavba se nachází v oblasti katastrálního území Novosedly na Moravě, v okresu 

Břeclav, jihozápadním směrem od Velkých Pavlovic, které jsou vzdušnou čarou vzdáleny 

25 km. Stavba je umístěna na pozemku, uprostřed viničních tratí ve vlastnictví pana Ing. 

Marcinčáka, s poměrně kopcovitým okolím. Kolem pozemku probíhá obslužná asfaltová 

komunikace sloužící převážně pro vinaře, ale také třeba pro cykloturisty. Pozemek je 

tvořen parcelami č. 5884/2, 5764/29, 5764/55, 5764/30, 5764/31 s celkovou plochou 

11 985,44 m2, zastavěná plocha objektu činí 1 484,36 m2. Pozemek je v současné době 

využíván jako vyhlídkové místo naučné stezky. 

 

Na zamýšleném pozemku ani v jeho blízkém okolí se momentálně nenacházejí žádné 

stavby, které by nějakým způsobem novostavbu vinařství ovlivňovaly. Pozemek je 

v současné době využíván jako vyhlídkový prostor.

Parcely, ani jejich okolí nezasahují do národních přírodních rezervací a ani do 

chráněných krajinných oblastí. Stejně tak parcely svým rozsahem nenarušují památkové 

zóny ani žádné z oblastní chráněného ložiskového nebo poddolovaného území. 

Zachycená dešťová voda bude v rámci objektu svedena a napojena na soustavu 

dešťového kanalizačního potrubí, to bude sváděno do retenčních nádrží s napojením na 

vsakovací objekty. Objekt bude mít dvě samostatné dešťové kanalizační soustavy, jedna 

bude zřízena pro objekt v rámci 1.NP (objekt s ubytovací a reprezentativní částí) a druhá 

pro objekt výroby. Podle dostupných údajů se pozemek nenachází v záplavové oblasti. 

Podrobnější specifikace není předmětem bakalářské práce. Splaškové vody budou 

svedeny do splaškové kanalizace. 

Novostavba objektu Vinařství Marcinčák není v rozporu s územním plánem platným pro 

obec Novosedly na Moravě, okresu Břeclav. Podmínky územního a stavebního 

rozhodnutí jsou splněny. 

Novostavba objektu Vinařství Marcinčák splňuje všechny požadavky pro využití území 

dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání území. Splňuje 

požadavky jak urbanistické, architektonické, hygienické, tak požadavky životního 

prostředí, ochrany povrchových a podzemních vod a dále požadavky státní památkové 

péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, 

požadavky na denní oslunění a osvětlení a na zachování kvality prostředí. 
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Stavba byla předem projednána a bude splňovat požadavky všech dotčených  

orgánů. 

U novostavby objektu Vinařství Marcinčák není potřeba žádných výjimek. 

Žádné související podmiňující investice se nenaskytly. 

Parcelní čísla pozemků, na kterých má být stavba provedena:  

5844/2 - parcela katastru nemovitostí, ostatní plocha, 5 555,04 m2 

  obec: Novosedly (okres Břeclav), katastrální území: Novosedly na Moravě 

5764/29 - parcela katastru nemovitostí, ostatní plocha, 1 533,31,04 m2 

    obec: Novosedly (okres Břeclav), katastrální území: Novosedly na Moravě 

5764/55 - parcela katastru nemovitostí, ostatní plocha, 2 511,13 m2 

    obec: Novosedly (okres Břeclav), katastrální území: Novosedly na Moravě 

5764/3 - parcela katastru nemovitostí, ostatní plocha, 981,76 m2 

  obec: Novosedly (okres Břeclav), katastrální území: Novosedly na Moravě 

5764/31 - parcela katastru nemovitostí, vinice, 769,89 m2 

  obec: Novosedly (okres Břeclav), katastrální území: Novosedly na Moravě 

5764/30 - parcela katastru nemovitostí, vinice, 737,61 m2 

  obec: Novosedly (okres Břeclav), katastrální území: Novosedly na Moravě 

 

Parcelní čísla pozemků dotčených s umístěním stavby:  

5764/54 - parcela katastru nemovitostí, ostatní plocha (komunikace) 

    obec: Novosedly (okres Břeclav), katastrální území: Novosedly na Moravě 

5844/4 - parcela katastru nemovitostí, ostatní plocha (komunikace) 

  obec: Novosedly (okres Břeclav), katastrální území: Novosedly na Moravě 

5764/32 - parcela katastru nemovitostí, vinice, vlastník: Ing. Petr Piskovský 

    obec: Novosedly (okres Břeclav), katastrální území: Novosedly na Moravě 
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Komplex Vinařství Marcinčák je novostavba. 

Novostavba vinařství je určena k rekreačnímu ubytování s možností příležitostného 

konáním větších soukromých akcí (svatby, porady, teambuilding,..), degustaci a prodeji 

vína s jeho vlastní výrobou s možností exkurze. 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

Objekt splňuje požadavky bezbariérového užívání stavby dle vyhlášky Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Vyjímkou je místnost č. 0.08 -

degustační sklep, který je z ekonomických důvodů přístupný pouze ze schodiště. 

Přístupnost do této místnosti bude osobám s omezenou schopností pohybu umožněna 

pomocí pásového schodolezu, který bude umístěn v místnosti č. 1.12 – sklad nábytku. 

Objekt vyhovuje všem požadavkům dotčených orgánů. 

Není nutno přistupovat k žádným výjimkám z požadavků vyhlášek. 

Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

Celá výstavba je rozdělena do několika dílčích etap: 

- přípravné práce 

- zemní práce 

- hrubá spodní stavba (základy) 

- hrubá stavba (svislé a vodorovné nosné konstrukce) 

- hrubá vrchní stavba 
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- vnitřní dokončovací práce 

- vnější dokončovací práce (v okolí stavby) 

 

Popis postupu výstavby je dán technologií provádění a harmonogramem stavebních prací, 

který si zpracovává podle rozsahu a složitosti stavebních prací sám zhotovitel. Projektant 

není oprávněn zhotoviteli určovat postup výstavby. 

obestavěný prostor: 7 421,82 m3 

cena za m
3
: 6 000 kč 

orientační náklady: 44 530 800 Kč 
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Řešená stavba se nachází v oblasti katastrálního území Novosedly na Moravě, v okresu Břeclav, 

jihozápadním směrem od Velkých Pavlovic, které jsou vzdušnou čarou vzdáleny 25 km. 

Stavba je umístěna na pozemku, uprostřed viničních tratí ve vlastnictví pana 

Marcinčáka, s poměrně kopcovitým okolím. Kolem pozemku probíhá obslužná asfaltová 

komunikace sloužící převážně pro vinaře, ale také třeba pro cykloturisty. Pozemek je 

tvořen parcelami č. 5884/2, 5764/29, 5764/55, 5764/30, 5764/31 s celkovou plochou 

11 985,44 m2, zastavěná plocha objektu činí 1 484,36 m2. Pozemek je v současné době 

využíván jako vyhlídkové místo naučné stezky. 

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Projekt stavby je bez vydaných rozhodnutích. 

Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

Podrobnější průzkumy nejsou předmětem bakalářské práce. 

Parcely, ani jejich okolí nezasahují do národních přírodních rezervací a ani do 

chráněných krajinných oblastí. Stejně tak parcely svým rozsahem nenarušují památkové 

zóny ani žádné z oblastní chráněného ložiskového nebo poddolovaného území. 

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a orgány tomu 

určenými. 

Podle dostupných údajů se pozemek nenachází v záplavové oblasti ani nad 

poddolovaným územím.  

Novostavba žádným způsobem nenaruší odtokové poměry v daném území, ani nijak 

nenaruší své nejbližší okolí. Zachycená dešťová voda bude v rámci objektu svedena a 

napojena na soustavu dešťového kanalizačního potrubí, to bude sváděno do retenčních 
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nádrží s napojením na vsakovací objekty. Objekt bude mít dvě samostatné dešťové 

kanalizační soustavy, jedna bude zřízena pro objekt v rámci 1.NP (objekt s ubytovací a 

reprezentativní částí) a druhá pro objekt výroby. Podle dostupných údajů se pozemek 

nenachází v záplavové oblasti. Podrobnější specifikace není předmětem bakalářské 

práce. Splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace. Komunální odpad bude 

odvážen svozem na základě smlouvy s obecním úřadem. Při provádění stavby bude 

třeba okolní prostředí chránit běžnými prostředky, dodržovat noční klid, zamezit 

nadměrné hlučnosti a prašnosti apod. Staveniště bude po dobu výstavby ohrazeno 

oplocením do výšky 2 m a bude zabráněno vstupu nepovoleným osobám. 

 

Kromě sejmutí ornice v rámci výkopových prací nebudou nutné žádné asanace, 

demolice ani kácení dřevin, na pozemku se nenachází ani žádné náletové dřeviny. 

 

Pozemková parcela je v katastru nemovitostí zapsána jako ostatní plocha, nenachází se 

v ZPF, je však ale důvod domnívat se, že na pozemku se nachází ornice, a proto bude 

v oblasti pod novými stavebními objekty odstraněna ornice v hloubce cca 350 mm. 

Pozemky však nespadají do zemědělského půdního fondu. 

 

Hlavní vjezdy a vstupy do objektu jsou přístupné z obslužné asfaltové komunikace 

vedoucí kolem pozemku. K hlavnímu objektu je přidruženo 15 parkovacích míst, pro 

objekt výroby 5 parkovacích míst. Stavba bude napojena na stávající technickou 

infrastrukturu v okolí pozemku. (elektrické vedení, kanalizace, vodovod). Odvedení 

dešťové vody bude provedeno pomocí retenční nádrže a vsakovacích boxů.  

Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

5844/2 - parcela katastru nemovitostí, ostatní plocha, 5 555,04 m2 

  obec: Novosedly (okres Břeclav), katastrální území: Novosedly na Moravě 

5764/29 - parcela katastru nemovitostí, ostatní plocha, 1 533,31,04 m2 

    obec: Novosedly (okres Břeclav), katastrální území: Novosedly na Moravě 

5764/55 - parcela katastru nemovitostí, ostatní plocha, 2 511,13 m2 

    obec: Novosedly (okres Břeclav), katastrální území: Novosedly na Moravě 

5764/3 - parcela katastru nemovitostí, ostatní plocha, 981,76 m2 

  obec: Novosedly (okres Břeclav), katastrální území: Novosedly na Moravě 

5764/31 - parcela katastru nemovitostí, vinice, 769,89 m2 

  obec: Novosedly (okres Břeclav), katastrální území: Novosedly na Moravě 
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5764/30 - parcela katastru nemovitostí, vinice, 737,61 m2 

  obec: Novosedly (okres Břeclav), katastrální území: Novosedly na Moravě 

 

V rámci stavby nevzniknou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

Stavba je navržena jako novostavba. 

Novostavba vinařství je určena k rekreačnímu ubytování s možností příležitostného 

konáním větších soukromých akcí (svatby, porady, teambuilding,..), degustaci a prodeji 

vína s jeho vlastní výrobou s možností exkurze. 

Jedná se o stavbu trvalého rázu. 

Na stavbu nejsou využity žádné vyjímky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

Dotčené pozemky ani novostavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové 

zóně.  Z hlediska ochrany životního prostředí pozemek nezasahuje do chráněných 

území. Parcely, ani jejich okolí nezasahují do národních přírodních rezervací a ani do 

chráněných krajinných oblastí ani do žádné z oblastní chráněného ložiskového nebo 

poddolovaného území. 

Základní parametry: 

 

Plocha pozemku: 

Zastavěná plocha objektem: 

11 985,44 m2 

1 484,36 m2 

Zastavěnost: 12,38% 

Zpevněné plochy (komunikace): 749,46 m2 
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Zpevněné plochy (chodníky): 456,77 m2 

Plocha zeleně: 

Počet podlaží:  

Počet parkovacích míst: 

9 294,85 m2 

2 

Pro osobní automobily: 4 

Pro invalidy: 1 

 

Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

Celá výstavba je rozdělena do několika dílčích etap: 

- přípravné práce 

- zemní práce 

- hrubá spodní stavba (základy) 

- hrubá stavba (svislé a vodorovné nosné konstrukce) 

- hrubá vrchní stavba 

- vnitřní dokončovací práce 

- vnější dokončovací práce (v okolí stavby) 

 

Popis postupu výstavby je dán technologií provádění a harmonogramem stavebních prací, 

který si zpracovává podle rozsahu a složitosti stavebních prací sám zhotovitel. Projektant 

není oprávněn zhotoviteli určovat postup výstavby. 

obestavěný prostor: 7 421,82 m3 

cena za m
3
: 6 000 kč 

orientační náklady: 44 530 800 Kč 

Stavba je navržena tak, aby co nejlépe využívala svažitosti terénu na pozemku. Pozemek 

je vymezen okolními vinicemi a obslužnou asfaltovou komunikací. 

Hlavní budova tvoří bariéru kolem obslužné komunikace, čímž vymezuje uzavřený 

prostor vnitřního areálu a zároveň ho chrání ze severní strany. V rámci stavby je 

navržena veřejně přístupná rozhledna s výhledem do širokého okolí. V rámci návrhu byl 

objekt pro výrobu vína z funkčních i dispozičních důvodů navržen se samostatným 

vjezdem a vstupem, aby svým provozem nijak nenarušoval poklidný pobyt v komplexu. 

Zastřešení celého objektu je vyřešeno pomocí dvou samostatných plochých zelených 

střech.  
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Stavba je navržena tak, při pohledu ze vsi na vinice, co nejlépe zapadlo pozemků vinic, 

mezi které je umístěna. Z jižní strany objektu je fasáda kryta dřevěnou konstrukcí, která 

je z části vyplněna popínavou rostlinou. Tato konstrukce tvoří ochranu před slunečním 

zářením a přehříváním objektu v letních měsících, konstrukce je zároveň navržena 

v aerodynamickém tvaru v závislosti na protější stěny, které tvoří ochranu vnitřního 

prostoru areálu ze severní strany. Ze strany od obslužné komunikace objekt tvoří 

bariéru a chrání tak soukromí a klidný pobyt ubytovaných. Nutkání tuhle bariéru 

překonat a podívat se za ni je možné pomocí veřejně přístupné rozhledny v rámci 

objektu, která by měla zajistit bohaté výhledy do širokého okolí, zároveň by byla jakýmsi 

lákadlem pro turisty na naučné stezce, kteří by následně měli o to větší důvod se u 

objektu zdržet a případně navštívit vinotéku a zakoupit si víno. Na fasádu hlavního 

objektu je použita neutrální čistě bílá s dřevěným obložením ze smrkového dřeva. 

K hlavnímu objektu je přidružen objekt pro výrobu vína, ten byl částečně citlivě zasazen 

pod zem, jeho tvar je dán navrženým provozem uvnitř výroby. Na fasádu objektu je 

použito dřevěné obložení ze smrkového dřeva. Zastřešení celé stavby je řešeno pomocí 

ploché zelené střechy. 

Objekt je provozně rozdělen do tří částí, ubytovací, reprezentační a výrobu. Část 

ubytovací a reprezentaci se nachází v 1.NP a jsou spojeny komunikačním uzlem, kterým 

je vstupní vestibul. V ubytovací části se nachází 10 dvoulůžkových pokojů a jeden 

přizpůsobený bezbariérovým požadavkům. K této části také náleží technické zázemí a 

místnost pro skladování a praní prádla s úklidem pokojů. Ubytování je přístupné 

z komunikační chodby, která navazuje na vstupní vestibul, kterým je možno projít i do 

vnitřního prostoru areálu nebo do reprezentativní části. Reprezentativní část obsahuje 

prostor WC jak pro muže, ženy tak i bezbariérové WC s návazností na společenský sál. 

Společenský sál je možno obsluhovat z cateringové kuchyně, která také obsahuje 

jednoduché zázemí pro zaměstnance. Ze společenské sálu je možno sejít po schodech 

do degustačního sklípku. Objekt výroby má z provozních a funkčních důvodů 

samostatný vstup i vjezd, tak aby svým provozem nenarušoval poklidný pobyt 

uprostřed viničních tratí. Objekt výroby je provozně a dispozičně uzpůsoben pro výrobu 

vína, obsahuje jednoduché zázemí pro 5 zaměstnanců.  

Objekt splňuje požadavky bezbariérového užívání stavby dle vyhlášky Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Vyjímkou je místnost č. 0.08 -

degustační sklep, který je z ekonomických důvodů přístupný pouze ze schodiště. 

Přístupnost do této místnosti bude osobám s omezenou schopností pohybu umožněna 

pomocí pásového schodolezu, který bude umístěn v místnosti č. 1.12 – sklad nábytku. 

. 
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Bezpečnost při užívání bude zajištěna provozovatelem stavby. Stavba bude provedena 

tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům (podrobněji vyhláška č. 591/2006 Sb. a 

č. 362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 

Před zahájením základových prací bude provedeny výkopové práce dle projektové 

dokumentace. (Výkres výkopových prací není součástí BP). Výkopové práce se budou 

provádět v rámci zarovnáním stávajícího terénu v místě umístění budoucího objektu. 

V místě stavby se provede sejmutí ornice v tloušťce cca 350 mm. Vytěžená zemina se z 

části uloží na pozemku stavebníka, později se bude používat na hrubé terénní úpravy. 

Po začištění výkopu bude nutné vytvořit prostupy pro TZB, ležatou kanalizaci a zemnící 

pasek. Do výkopů pro základové pásy se umístí zemnící pásek z ocelové pásoviny Ø 50/3 

mm. V základových pásech se nadále vytvoří prostupy pro přípojky inženýrských sítí a 

dále pro ležaté části vnitřních rozvodů. Splaškové kanalizace se v místě prostupu osadí 

do PVC chráničky Ø 200 mm. Vodovod bude osazen do PVC chráničky Ø 100 mm.  

Elektrické vedení se sadí do plastové chráničky Ø 50 mm. Základové konstrukce jsou 

navrženy systémem základových monolitických ŽB pásů s betonovou podkladní deskou, 

kde bude vložena KARI síť. Základové pásy budou provedeny z betonu C 20/25 XC0. 

Základy budou prováděny na podkladní betonovou mazaninu v tloušťce 100 mm. 

Úpravy rozměrů základů a navržení výztuže bude provedeno na základě odborného 

statického výpočtu. Betonová základová deska bude provedena v tl. 100 mm z betonu 

C20/25 XC2 a vyztužena KARI sítí z drátu 1x Ø 6 mm s oky 150 x 150 mm. V části základů 

(viz výkres základů) je provedena základová deska v tl. 200 mm. Pod základovou deskou 

zůstane původní zhutněná zemina. Závěrečná betonáž základové desky bude 

provedena pomocí betonu C20/25, z takzvaného vodostavebního, čerpatelné 

konzistence. Nutno použít ponorný vibrátor a lať. Způsob a kvalita zpracování 

betonových směsí bude důležitý faktor pro funkčnost, předpokládané statické 

vlastnosti, a především životnost celé stavby. Na hotovou základovou desku bude po 

vytuhnutí natavena hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů SBS (přesnější 

specifika se určí podle výsledků naměřeného indexu radonového rizika v podloží). 

Základové pásy budou provedeny pod všemi obvodovými stěnami a vnitřními nosnými 

stěnami. Základová konstrukce bude provedena do minimální nezámrzné hloubky, 

která je stanovena na hodnotu 800 mm pod upraveným terénem. Obvodové základové 

pasy budou zatepleny extrudovaným polystyrenem tl. 140 mm. 

Svislé nosné konstrukce v objektu výroby jsou navrženy z monolitické železobetonové 

konstrukce, ze strany přiléhající zeminy je navržena konstrukce tloušťky 400 mm, ve 

zbytku obvodové stěny a střední obvodové stěny jsou konstrukce tloušťky 300 mm. 

Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem z grafitových desek v tloušťce 

200 mm. Svislé nosné konstrukce v 1.NP jsou provedeny z pálených cihelných bloků 

Porotherm 30 profi na zdící pěnu tloušťky 5 mm a obloženy kontaktním zateplovacím 

systémem z grafitových desek v tloušťce 150 mm. 

 Vodorovné stropní nosné konstrukce jsou provedeny ze železobetonových křížem 
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vyztužených a jednosměrně vyztužených desek o tloušťce 250 mm. V 1.NP tvoří 

v obvodových stěnách stropní průvlaky zároveň i překlady. Vodorovné stropní nosné 

konstrukce jsou navrženy z betonu C20/25 XC1 S4, výztuž v konstrukci bude provedena 

na základě podrobnějšího statického výpočtu (Není součástí BP). 

V objektu je navržena typová plochá zelená střecha DEK ST.2007B, vodorovná nosná 

stropní konstrukce je zároveň i střešní nosná konstrukce. 

Na objektu navržena typová střešní skladba DEK ST.2007B. Jedná se o jednoplášťovou 

plochou střechu s povlakovou hydroizolací, fólií PVC s ověřenou požární odolností, její 

povrch tvoří vegetace. 

S jedinou vyjímkou degustačního sklípku, je celý hlavní objekt navržen jako 

jednopodlažní. Do degustačního sklípku vede monolitické ŽB schodiště s konstrukční 

výškou 4 300 mm. Schodiště bude provázáno se stropní konstrukcí a uloženo na 

základovém pasu a nosné stěně tl. 300 mm. Další samostatné atypické schodiště je 

navrženo v rámci rozhledny, jedná se o ŽB schodiště, které je uložené na nosných ŽB 

stěnách tl. 300 mm pomocí ISO nosníků, kvůli zajištění přerušení tepelného mostu. 

Schodiště bude provedeno na základě podrobnější statického výpočtu. (Není součástí 

BP). 

Vnitřní nenosné konstrukce v 1.NP budou jsou provedeny z příčkového zdiva Porotherm 

tloušťky 140 mm, na zdící pěnu tloušťky 5 mm. V 1.S je příčkové provedeno 

z keramických tvárnic Porotherm v tloušťkách 115 mm a 190 mm, na zdící pěnu 5 mm. 

Kotvení do nosného zdiva bude se bude provádět pomocí ploché nerezové kotvy. 

V interiérech je úprava povrchů provedena z vápenné omítky štukové následného 

barveného nátěru. V prostorech sociálního zázemí jako jsou WC, sprchy apod. je 

proveden keramický obklad do výšek dle, projektové dokumentace. V exteriéru je 

úprava povrchů provedena pomocí fasádní omítky BAUMIT s barevným nátěrem RAL 

9010. V rámci objektu 1.S bude na tepelnou izolaci natažena izolační folie, bude 

vytvořena provětraná mezera z dřevěných latí a následně bude provedeno obložení 

smrkovými hoblovanými deskami. V rámci zajištění životnosti bude nutné jednou za dva 

roky provádět nátěr dřeva lakem. 

Podlaha v 1.S v objektu výroby je navržena v tloušťce 350 mm, jedná se o podlahu 

s rozptýlenou výztuží, určenou do výrobních prostor.  V hlavním objektu bude po 

položení vodorovné hydroizolace proti zemní vlhkosti provedena tepelná izolace z 

podlahového polystyrenu tl. 120mm, na něj bude položena separační PE fólie a 

systémová deska pro podlahové vytápění a vylita anhydritová stěrka z betonu C 20/25. 
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Pokud bude potřeba, proběhne před položením finální nášlapné vrstvy vystěrkování 

podlahy stěrkovací hmotou.  Finální nášlapná vrstva bude z keramické dlažby. Kolem 

stěn bude v místnostech provedeno oddilatování od svislých konstrukcí pomocí 

mirelonového pásku v tloušťce 5 mm. 

V interiérech v 1.NP jsou podhledy provedeny z SDK desek, do kterých bude umístěno 

osvětlení interiéru.  

      Pro výplně otvorů pro dveře a okna v obvodovém plášti budou použita okna s 

izolačními trojskly s koeficientem prostupu tepla Uokna = 0,72 W/m2K. Jedná se o okna 

a dveře plastová s dřevěným dekorem s trojitým zasklením. Jedná se o okna Vekra 

premium evo. Pro výplně vnitřních otvoru pro dveře budou použity laminátové 

obložkové zárubně s laminátovými dveřními křídly. 

 

Izolace proti vodě je provedena pomocí asfaltových modifikovaných pásů výztužných 

hliníkovou vložkou, který se bude pokládat ve dvou vrstvách. Pásy budou celoplošně 

nataveny na podklad s minimálním přesahem 100 mm.  

Vytápění v objektu bude zajištěno pomocí tepelného čerpadla země/voda s povrchovým 

rozvodem, teplovodního vytápění s podlahovým topením. 

V pokojích pro ubytování je uvažováno s přirozeným větráním, k nim přidružené WC 

s koupelnou jsou větrány samostatně podtlakově. Ve společných komunikačních 

prostorech, společenském sálu a degustačním sklípku je uvažováno s větráním pomocí 

vzduchotechnické jednotky. 

Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

Stavba bude napojena na veřejnou síť NN ve správě EG.D. 

Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

Objekt vinařství bude napojen na vodovodní řád v rámci vodovodního potrubí Brněnských 

vodáren a kanalizací, a. s. Nová vodovodní přípojka s novým vodoměrem bude umístěna v 

nové plastové vodoměrné šachtě, která bude umístěna na parcele č. 4885/2.  
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Vnitřní rozvody splaškové kanalizace jsou navrženy z materiálu PP-HT, kanalizace bude 

svedena oddílnou splaškovou kanalizací do veřejné sítě. Dešťové svody ze střech jsou 

svedeny do dvou společných větví z PVC DN 150 a zaústěny do retenčních nádrží se 

vsakovacími boxy. 

V rámci stavby není plynovod řešen. 

Výše uvedené není předmětem bakalářské práce. Výpočet sestaví technolog. 

Výše uvedené není předmětem bakalářské práce. 

Obvodová  stěna  v   1.NP U = 0,127 W/m2K 

Střecha U = 0,130 W/m2K 

Podlaha na terénu U = 0,231 W/m2K 

Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

Hygienické požadavky na pracovní a komunální prostředí jako je dostatečného 

osvětlení, odhlučnění a odvětrávání budou zajištěny. Přístup denního světla bude 

zajištěn pomocí prosklených výplní okenních a dveřních otvorů a umělým osvětlením 

dle vypracovaného projektu elektroinstalace. V rámci stavby není nutné řešit 

odhlučnění, jelikož se v budově nenacházejí žádná zařízení, která by odhlučnění 

vyžadovala. Výměna vzduchu v místnostech se sociálním zařízením bude provedena 

pomocí ventilátorů vyvedených nad střešní plášť.  
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Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

Objekt vinařství bude napojen na vodovodní řád v rámci vodovodního potrubí ve správě 

Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. Nová vodovodní přípojka s vodoměrem bude 

umístěna v nové plastové vodoměrné šachtě, která bude umístěna na parcele č. 4885/2. 

Vnitřní rozvody splaškové kanalizace jsou navrženy z materiálu PP-HT, kanalizace bude 

svedena oddílnou splaškovou kanalizací do veřejné sítě. Dešťové svody ze střech jsou 

svedeny do dvou společných větví z PVC DN 150 a zaústěny do retenčních nádrží se 

vsakovacími boxy. Stavba bude napojena na veřejnou síť NN ve správě EG.D. 

 

Příjezd k budově je možný z obslužné asfaltové komunikace. K objektu jsou navrženy 2 samostatné 

vjezdy, jeden k hlavnímu objektu a druhý k objektu výroby. 

Řešené území se nachází v blízkosti obce Novosedly, přístup sem je umožněn 

z obslužné asfaltové komunikace vedoucí mezi vinicemi. V obci se pak nacházejí 

zastávky hromadné autobusové dopravy. 

U hlavního objektu je navrženo 15 parkovacích míst z toho jedno pro bezbariérové 

užívání. U objektu výroby se nachází 5 parkovacích míst. 

Objekt se nachází v kopcovitém terénu okolních vinic, pro stavbu objektu výroby bude 

nutné odstranění části zeminy, která bude později použita k terénním úpravám.  Vše 

bude v souladu s předpisy České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Po dokončení stavby se v okolí objektu vysadí zeleň a jiné okrasné dřeviny s travním 

směsí v souladu s okolní přírodou. 

Stavebník je v rámci stavby zavázán k dodržení všech předpisů tak, aby nebylo žádným 

způsobem narušeno životní prostředí a jeho blízké okolí. 

Navrženým objektem nebude nijak narušen ráz krajiny, na pozemku ani v jeho okolí se 

nenachází žádný památný strom ani chráněné rostliny nebo živočichové. Zachování 
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funkčních ekologických vazeb bude zachováno. 

Stavba žádným negativním způsobem neovlivní soustavu chráněných území. 

Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

V rámci stavby byly splněny základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Na 

území stavby není žádná stavba civilní ochrany, tato s tavba k tomuto účelu nebude 

využívána.  

 

Přístup na staveniště je umožněn z obslužné asfaltové komunikace vedoucí okolo pozemku. 

Staveniště a následně i stavba budou napojeny na novými přípojkami do místa. Hranice 

stavební parcely jsou vyznačeny v situaci. Staveniště bude oplocené drátěným plotem 

ve výšce 1,8 m. Místo staveniště bude oploceno pomocí systémového oplocení, tím 

bude chráněno před vniknutím nepovolaným osobám, oplocení bude vybaveno 

informativními cedulkami o zákazu vstupu na vymezené území a obecnými informacemi 

o stavbě. V okolí staveniště se nenachází žádné ochranné pásmo, a tudíž nebude 

ohroženo životní prostředí. 

Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 
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Výše uvedené není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

Stavba je umístěna na pozemku, uprostřed viničních tratí ve vlastnictví pana 

Marcinčáka, s poměrně kopcovitým okolím. Kolem pozemku probíhá obslužná 

asfaltová komunikace sloužící převážně pro vinaře, ale také třeba pro cykloturisty. 

Pozemek je tvořen parcelami č. 5884/2, 5764/29, 5764/55, 5764/30, 5764/31 s celkovou 

plochou 11 985,44 m2, zastavěná plocha objektu činí 1 484,36 m2.  

 

 

Pozemek je v současné době využíván jako vyhlídkové místo naučné stezky.

 

Stavba je navržena tak, aby co nejlépe využívala svažitosti terénu na pozemku. Pozemek 

je vymezen okolními vinicemi a obslužnou asfaltovou komunikací. 

Hlavní budova tvoří bariéru kolem obslužné komunikace, čímž vymezuje uzavřený 

prostor vnitřního areálu a zároveň ho chrání ze severní strany. V rámci stavby je 

navržena veřejně přístupná rozhledna s výhledem do širokého okolí. V rámci návrhu byl 

objekt pro výrobu vína z funkčních i dispozičních důvodů navržen se samostatným 

vjezdem a vstupem, aby svým provozem nijak nenarušoval poklidný pobyt v komplexu. 

Zastřešení celého objektu je vyřešeno pomocí dvou samostatných plochých zelených 

střech. Stavba je navržena tak, při pohledu ze vsi na vinice, co nejlépe zapadlo pozemků 

vinic, mezi které je umístěna. Z jižní strany objektu je fasáda kryta dřevěnou konstrukcí, 

která je z části vyplněna popínavou rostlinou. Tato konstrukce tvoří ochranu před 

slunečním zářením a přehříváním objektu v letních měsících, konstrukce je zároveň 

navržena v aerodynamickém tvaru v závislosti na protější stěny, které tvoří ochranu 

vnitřního prostoru areálu ze severní strany. Ze strany od obslužné komunikace objekt 

tvoří bariéru a chrání tak soukromí a klidný pobyt ubytovaných. Nutkání tuhle bariéru 

překonat a podívat se za ni je možné pomocí veřejně přístupné rozhledny v rámci 

objektu, která by měla zajistit bohaté výhledy do širokého okolí, zároveň by byla jakýmsi 

lákadlem pro turisty na naučné stezce, kteří by následně měli o to větší důvod se u 

objektu zdržet a případně navštívit vinotéku a zakoupit si víno. Na fasádu hlavního 

objektu je použita neutrální čistě bílá s dřevěným obložením ze smrkového dřeva. 

K hlavnímu objektu je přidružen objekt pro výrobu vína, ten byl částečně citlivě zasazen 

pod zem, jeho tvar je dán navrženým provozem uvnitř výroby. Na fasádu objektu je 

použito dřevěné obložení ze smrkového dřeva. Zastřešení celé stavby je řešeno pomocí 

ploché zelené střechy. Objekt je provozně rozdělen do tří částí, ubytovací, reprezentační 
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a výrobu. Část ubytovací a reprezentaci se nachází v 1.NP a jsou spojeny komunikačním 

uzlem, kterým je vstupní vestibul. V ubytovací části se nachází 10 dvoulůžkových pokojů 

a jeden přizpůsobený bezbariérovým požadavkům. K této části také náleží technické 

zázemí a místnost pro skladování a praní prádla s úklidem pokojů. Ubytování je 

přístupné z komunikační chodby, která navazuje na vstupní vestibul, kterým je možno 

projít i do vnitřního prostoru areálu nebo do reprezentativní části. Reprezentativní část 

obsahuje prostor WC jak pro muže, ženy tak i bezbariérové WC s návazností na 

společenský sál. Společenský sál je možno obsluhovat z cateringové kuchyně, která také 

obsahuje jednoduché zázemí pro zaměstnance. Ze společenské sálu je možno sejít po 

schodech do degustačního sklípku. Objekt výroby má z provozních a funkčních důvodů 

samostatný vstup i vjezd, tak aby svým provozem nenarušoval poklidný pobyt 

uprostřed viničních tratí. Objekt výroby je provozně a dispozičně uzpůsoben pro výrobu 

vína, obsahuje jednoduché zázemí pro 5 zaměstnanců.  

 

 

Před zahájením základových prací bude provedeny výkopové práce dle projektové 

dokumentace. (Výkres výkopových prací není součástí BP). Výkopové práce se budou 

provádět v rámci zarovnáním stávajícího terénu v místě umístění budoucího objektu. 

V místě stavby se provede sejmutí ornice v tloušťce cca 350 mm. Vytěžená zemina se z 

části uloží na pozemku stavebníka, později se bude používat na hrubé terénní úpravy. 

 

Po začištění výkopu bude nutné vytvořit prostupy pro TZB, ležatou kanalizaci a zemnící 

pasek. Do výkopů pro základové pásy se umístí zemnící pásek z ocelové pásoviny Ø 50/3 

mm. V základových pásech se nadále vytvoří prostupy pro přípojky inženýrských sítí a 

dále pro ležaté části vnitřních rozvodů. Splaškové kanalizace se v místě prostupu osadí 

do PVC chráničky Ø 200 mm. Vodovod bude osazen do PVC chráničky Ø 100 mm.  

Elektrické vedení se sadí do plastové chráničky Ø 50 mm. Základové konstrukce jsou 

navrženy systémem základových monolitických ŽB pásů s betonovou podkladní deskou, 

kde bude vložena KARI síť. Základové pásy budou provedeny z betonu C 20/25 XC0. 

Základy budou prováděny na podkladní betonovou mazaninu v tloušťce 100 mm. 

Úpravy rozměrů základů a navržení výztuže bude provedeno na základě odborného 

statického výpočtu. Betonová základová deska bude provedena v tl. 100 mm z betonu 

C20/25 XC2 a vyztužena KARI sítí z drátu 1x Ø 6 mm s oky 150 x 150 mm. V části základů 

(viz výkres základů) je provedena základová deska v tl. 200 mm. Pod základovou deskou 

zůstane původní zhutněná zemina. Závěrečná betonáž základové desky bude 

provedena pomocí betonu C20/25, z takzvaného vodostavebního, čerpatelné 

konzistence. Nutno použít ponorný vibrátor a lať. Způsob a kvalita zpracování 

betonových směsí bude důležitý faktor pro funkčnost, předpokládané statické 

vlastnosti, a především životnost celé stavby. Na hotovou základovou desku bude po 

vytuhnutí natavena hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů SBS (přesnější 

specifika se určí podle výsledků naměřeného indexu radonového rizika v podloží). 

Základové pásy budou provedeny pod všemi obvodovými stěnami a vnitřními nosnými 

stěnami. Základová konstrukce bude provedena do minimální nezámrzné hloubky, 

která je stanovena na hodnotu 800 mm pod upraveným terénem. Obvodové základové 

pasy budou zatepleny extrudovaným polystyrenem tl. 140 mm. 
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Svislé nosné konstrukce v objektu výroby jsou navrženy z monolitické železobetonové 

konstrukce, ze strany přiléhající zeminy je navržena konstrukce tloušťky 400 mm, ve 

zbytku obvodové stěny a střední obvodové stěny jsou konstrukce tloušťky 300 mm. 

Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem z grafitových desek v tloušťce 

200 mm. Svislé nosné konstrukce v 1.NP jsou provedeny z pálených cihelných bloků 

Porotherm 30 profi na zdící pěnu tloušťky 5 mm a obloženy kontaktním zateplovacím 

systémem z grafitových desek v tloušťce 150 mm. 

 

Vodorovné stropní nosné konstrukce jsou provedeny ze železobetonových křížem 

vyztužených a jednosměrně vyztužených desek o tloušťce 250 mm. V 1.NP tvoří 

v obvodových stěnách stropní průvlaky zároveň i překlady. Vodorovné stropní nosné 

konstrukce jsou navrženy z betonu C20/25 XC1 S4, výztuž v konstrukci bude provedena 

na základě podrobnějšího statického výpočtu (Není součástí BP). 

 

V objektu je navržena typová plochá zelená střecha DEK ST.2007B, vodorovná nosná 

stropní konstrukce je zároveň i střešní nosná konstrukce. 

 

Izolace proti vodě je provedena pomocí asfaltových modifikovaných pásů výztužných 

hliníkovou vložkou, který se bude pokládat ve dvou vrstvách. Pásy budou celoplošně 

nataveny na podklad s minimálním přesahem 100 mm.  

 

Obvodové stěny v 1.NP jsou obloženy kontaktním zateplovacím systémem z grafitových 

desek v tloušťce 150 mm. Obvodové stěny v 1.S jsou obloženy kontaktním zateplovacím 

systémem z grafitových desek v tloušťce 200 mm. Ve skladbě podlahy hlavního objektu 

je použitý polystyren EPS tl. 120 mm a ve skladbě podlahy objektu výroby je použit 

polystyren XPS tl. 120 mm. 

 

Viz. Výpis prvků v příloze. 

 

Viz. Výpis prvků v příloze. 

 



21  

Viz. Výpis skladeb v příloze. 

 

Vytápění v objektu bude zajištěno pomocí tepelného čerpadla země/voda s povrchovým 

rozvodem, teplovodním vytápěním s podlahovým topením. 

 

V pokojích pro ubytování je uvažováno s přirozeným větráním, k nim přidružené WC 

s koupelnou jsou větrány samostatně podtlakově. Ve společných komunikačních 

prostorech, společenském sálu a degustačním sklípku je uvažováno s větráním pomocí 

vzduchotechnické jednotky. 

 

Objekt vinařství bude napojen na vodovodní řád v rámci vodovodního potrubí ve správě 

Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. Nová vodovodní přípojka s vodoměrem bude 

umístěna v nové plastové vodoměrné šachtě, která bude umístěna na parcele č. 4885/2. 

Vnitřní rozvody splaškové kanalizace jsou navrženy z materiálu PP-HT, kanalizace bude 

svedena oddílnou splaškovou kanalizací do veřejné sítě. Dešťové svody ze střech jsou 

svedeny do dvou společných větví z PVC DN 150 a zaústěny do retenčních nádrží se 

vsakovacími boxy. Stavba bude napojena na veřejnou síť NN ve správě EG.D. 

 

Tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – Je řešeno v návaznosti na 

výpis použitých norem v seznamu zdrojů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cílem mé bakalářské práce bylo zhotovení komplexního projektu Vinařství Marcinčák. Její 

realizace by byla velkým přínosem do mého architektonického portfolia. Během této práce 

jsem získal spoustu nových poznatků a zkušeností z oblasti stavebnictví, počínaje sepsáním 

technické zprávy, až po zhotovení epoxidového madla v rámci architektonického detailu.  
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