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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je novostavba objektu vinařského domu. Objekt je samostatně 

stojící má dvě nadzemní a dvě podzemní podlaží, je zastřešen plochou střechou. Podzemní 

podlaží jsou ze ztraceného bednění BUILD IN a obě nadzemní podlaží ze systému Porotherm, 

z keramických cihelných bloků. Stropní konstrukce tvoří předpjaté stropní panely Spiroll. 

Druhé podzemní podlaží je zastřešeno valenou klenbou. Stavba je založena převážně na 

monolitických základových pasech. 

  

Klíčová slova 

vinařský dům, vinný sklep, novostavba, systém Porotherm, ztracené bednění, panely Spiroll, 

plochá střecha, valená klenba 

  

  

Abstract 

The subject of the thesis is an object of a new building wine house. The object has two 

underground floors and two above floors and object has flat roof. Underground floors are 

designed from BUILD IN shuttering. Both above floors are from ceramic blocks. Ceiling 

construction is from reinforced concrete panels. Second underground Porotherm systems floor 

has ceiling form barrel vault. This building has concrete foundation. 
 

Keywords 

Wine house, wine cellar, new building, system Porotherm, permanent shuttering, panels 

Spiroll, flat roof, barrel vault 
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Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na návrh objektu vinařského domu z hlediska dispozičního, 

konstrukčního a technického tak, aby vyhovoval platným normám. Hlavním cílem je 

zkomponovat všechny provozy (ubytování, prodejna, výroba…) tak aby splňovaly dané 

funkční a technické nároky. 
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A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1  Údaje o stavbě 

 

a) název stavby: 

Vinařský dům 

 

b) místo stavby: 

Brandlova 396, Kyjov, k. ú: Kyjov [678431], parcelní č: 333/1 

 

c) předmět projektové dokumentace: 

Předmětem bylo zpracování projektu vinařského domu pro stavební povolení. 

 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Petr Novák, Dukelských Hrdinů 32, Hodonín 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) jméno a příjmení:  

Neduchal Martin, Díly 542, Milotice 

 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla (právnická osoba) 

Neduchal Martin, Díly 542, Milotice 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
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komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Neduchal Martin, Díly 542, Milotice 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace 

Neduchal Martin, Díly 542, Milotice 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území 

zastavěná plocha:  484,94 m
2
 

plocha stavebního pozemku: 3071,79 m
2
 

obestavěný prostor:  1803,24 m
3
 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Na místě, kde má stát objekt je volné prostranství orné půdy bez stromů a keřového 

porostu. Pozemek právoplatně odkoupili manželé Vávrovi od pana Karla Čapka. 

Pozemek je vytyčen dle katastrální mapy. Stavební pozemek se nenachází na území 

památkové rezervace, památkové zóny, zvláště chráněném území, záplavovém území 

apod.) 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Terénní úpravy během stavby nemohou ovlivnit odtokové poměry takovým způsobem, 

aby došlo k ohrožení zástavby u č.p. 396 a to především z důvodu výškové úrovně 

stavby. 
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Podkladem pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí je schválený  

územní plán města Kyjov, kde je uvedená stavba vyznačena ve stanoveném  

rozsahu. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Hodonínského kraje, zpracovaný 

projekčním  

ústavem Voding Hranice spol. s r.o. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v 

případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. V územně plánovací 

dokumentaci není plánována podstatná změna dané inženýrské sítě. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je situována do oblasti určené pro zástavbu a je v souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Bylo provedeno jednání s dotčenými orgány, vyjádření dotčených orgánů pro stavební 

povolení jsou bez připomínek. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba nemá žádné související ani podmiňujících investice. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

město katastrální číslo 
  

Kyjov 333/2 

jméno adresa podíl 

SJM Klimeš Ivo a Klimešová 

Jarmila 
   1/3 

Klimeš Ivo Národní třída 366/37, 69501 Hodonín  1/3 

Klimešová Jarmila Brandlova 1329/90, 69701 Kyjov  1/3 

město katastrální číslo 
  

Kyjov 341/2 

jméno adresa podíl 

Slabák František Ing. Sídliště u Vodojemu 1280/11, 69701 Kyjov  1/2 

Slabák František Ing. Klvaňova 1073/2, 69701 Kyjov  1/2 

město katastrální číslo 
  

Kyjov 3347/40 

jméno adresa podíl 

SJM Klimeš Ivo a Klimešová 

Jarmila 
  1/2 

Klimeš Ivo Národní třída 366/37, 69501 Hodonín   

Klimešová Jarmila Brandlova 1329/90, 69701 Kyjov   

Petříček Martin 
Karla Čapka 2251/21, Nětčice, 69701 

Kyjov 
1/4 

Petříčková Dana 
Karla Čapka 2251/21, Nětčice, 69701 

Kyjov 
1/4 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba je polyfunkční dům, s vinařským zaměřením. Jedná se o stavbu zděnou se 

dvěma nadzemními a dvěma podzemními podlaží a s plochou střechou. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 

apod.) 

Nejedná se o kulturní památku apod., není třeba řešit ochranu stavby podle zákona 

č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Část objektu, která není určena pro personál, je řešena bezbariérově podle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů2) 

Dotčené orgány neměly žádné požadavky. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 

Objekt bude  mít kapacitu pro 59 hostů a 12 členů personálu. 

zastavěná plocha:  309,29 m
2
 

plocha stavebního pozemku: 3071,79 m
2
 

obestavěný prostor:  1893 m
3
 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

název médium množství jenotka 

roční spotřeba vody voda 2485 m
3
/rok 

roční spotřeba energie na vytápění 
zemní 

plyn 
168 829 MJ 

roční spotřeba energie na chlazení - - MJ 
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roční spotřeba energie na větrání + 

zvlhčování 
- - MJ 

roční spotřeba energie na osvětlení elektřina 6 247 MJ 

roční spotřeba energie na přípravu TUV 
zemní 

plyn 
5 775 MJ 

roční spotřeba energie na provoz 

energ.systémů 
- - MJ 

Množství dešťových vod zachycených na ostatních plochách pozemku 

položka 

plocha A  

[m2] 

koeficient 

 odtoku [-] 

množství zadržené 

vody 

Qp,i [m
3
/a] 

a fj d=a*b*(1-c)/1000 

trávník 1218,37 0,3 426,43 

beton vjezd 30,15 0,9 1,51 

nespárovaná dlažba (vjezd, vchod) 119,65 0,7 17,95 

CELKEM 1368,17 - 445,88 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Stavba bude zahájena 19. 10. 2013, předpokládaný datum dokončení 19. 10 2014. 

Postup výstavby viz příloha Technologický předpis stavebních prací. 

 

 

k) orientační náklady stavby 

Dle hrubého rozpočtu stavby byla stanovena orientační hodnota stavby 5 225 700 Kč.  

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavbu tvoří jeden stavební objekt SO 01 - hlavní stavební objekt. 
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B Souhrnná technická zpráva 

 

B. 1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v Kyjově. Budoucí polyfunkční dům bude samostatně 

stojící. Na stavební parcele se nic nenacházelo, jednalo se o ornou půdu.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Měření radonového indexu bylo provedeno 1. 10. 2013 a byl přiřazen střední radonový 

index. Objekt je odizolován od zemní vlhkost hydroizolací z asfaltového pásu 

modifikovaného SBS, PES rouno, tl. 4mm, která splňuje mj. požadavek ČSN 73 

0601/2006 na ochranu proti střednímu radonovému indexu. Hladina podzemní vody se 

pohybuje v hloubkách přibližně 12,8m. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V okolí objektu se nevyskytují stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nebude negativně působit na okolní pozemky ani stavby. V blízkosti stavby se 

nenachází žádný otevřený vodní zdroj nebo vodní tok. 

  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Při výstavbě nebudou prováděny asanace, žádné demolice ani kácení dřevin. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 



 2 

Při výstavbě nebudou třeba žádné zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků 

určených k plnění funkce lesa.  

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Objekt se nachází na hlavní ulici Brandlova, zároveň však ze severní strany objektu 

vede příjezdová komunikace, která bude poskytovat vjezd do garáže a na jednu 

z parkovacích ploch.  

Napojení na technickou infrastrukturu 

Stavební pozemek bude napojen na celé spektrum inženýrských sítí. Budou vyhotoveny 

nové přípojky vodovodu, oddílné kanalizace, nízkého napětí a plynovodu. V řešeném 

území se nachází veřejné odílné kanalizační stoky DN 300. Stávající vodovodní řad LT 

DN 110 je vedený v ulici Brandlova a rovněž i na příjezdové komunikaci, ze které bude 

objekt napojen na inženýrské sítě. Jednotná kanalizace i vodovodní řad je ve správě 

společnosti VaK Hodonín. Nová plynovodní přípojka bude napojena na stávající NTL 

PE plynovodní řad Ø 50. Plynovod je ve správě společnosti RWE. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba nevyžaduje vytvoření podmiňujících a souvisejících investic. 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

 

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude využívána jako polyfunkční dům pro ubytování, prodej vína a vinařských 

potřeb. Její součástí však také bude výrobna vína, vinný sklep degustační sál atd. Objekt 

má dvě nadzemní a dvě podzemní podlaží. Ubytovaní je situováno v 2. nadzemním 

podlaží, prodejny v 1. a lisovna, degustační sál a vinný sklep jsou v suterénních 

podlažích. 

 

Užitná plocha:     1NP   441,21 m
2
 

     2NP   441,21 m
2
 

     1S  441,21 m
2 
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  2S  164,5 m
2 

Celkem:   1488,13 m
2 

Zastavěná plocha: bytový dům 450 m
2
   

Obestavěný prostor: cca 3071,79 m
3
 

 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Stavba bytového domu je v souladu s územním plánem města. Stavba bude sloužit jako 

polyfunkční vinařský dům.  

Výškově navržený objekt zapadá do okolní zástavby. Z příjezdové komunikace se 

dostaneme do garáže domu. Hlavní vstup je bezbariérový z ulice Brandlova. Zadní 

vstup do objektu je řešen pomocí schodiště. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

Objekt bude mít dva typy fasády. Fasáda v úrovní 1 NP bude z kamenného obkladu a 

fasáda v úrovni 2 NP bude z dřevěného obkladu. Okna a dveře jsou plastová, i garážová 

vrata jsou plastová, barvy hnědé. Parapety jsou plastové z exteriéru a dřevěné 

z interiéru. Svody jsou měděné. Zábradlí u vstupu a na balkonu je ocelové. Objekt má 

plochou střechou. 

 

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

1NP 

Podlaží je rozděleno chodbami na tři trakty. Zádveřím dostaneme na chodbu, nebo do 

vinárny nebo do prodejny nebo na schodiště vedoucí do 2NP a 1S. Z vinárny je vstup 

ven na terasu, dále pak na WC a chodbu. Z této chodby se dostaneme do administrativní 

místnosti, na WC personálu, skladu vinárny, do skladu vinařských potřeb a ven na 

parkoviště. V pravé části tohoto podlaží se nachází prodejna, ze které se opět dostaneme 

na chodbu spojující laboratoř, administrativní místnost, WC a sklad. V zrcadle hlavního 

schodiště se nachází výtahová šachta. 
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2NP 

Hlavním schodištěm se dostaneme do druhého nadzemního podlaží, které je určeno pro 

ubytování. Toto podlaží je opět rozděleno chodbami na tři trakty. V krajních traktech se 

nachází ubytovací jednotky jedno, dvoj a troj lůžkové. V patře je také ubytovací 

jednotka pro vozíčkáře. Ve středním traktu je pak administrativní místnost, WC 

personálu, prádelna a sušárna, sklad lůžkovin a prádla a kuřácká místnost. Na západní a 

východní straně jsou terasy. 

1S 

Hlavním schodištěm se dostaneme do suterénu, který je opět chodbami rozdělen na tři 

trakty. V levém traktu je administrativní místnost, úklidová místnost, místnost pro 

personál, technická místnost a garáž. V pravém traktu je degustační sál, záchody, 

konferenční sál a vedlejší schodiště do 2S. Ve středním traktu se nachází kuchyň, WC 

personálu a lisovna. Do tohoto podlaží se také dostaneme pomocí vedlejšího schodiště 

z exteriéru. 

2S 

Pomocí vedlejšího schodiště z 1S se dostaneme do 2S. Toto podlaží je částečně 

podsklepené a nachází se zde dva vinné sklepy a sklad. 

 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Na stavbu bytového domu se vztahují požadavky vyhlášky 398/2006 Sb.: Vyhláška o 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Na parkovištích 

jsou vyhrazena parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Vstup do komerčních prostor v 1NP je z úrovně komunikace s výškovým rozdílem 

menším než 20mm a pomocí rampy. Vstupní dveře jsou průchozí šířky 2000mm, hlavní 

křídla budou mít šířku 900mm a budou opatřena madlem.  

 Prosklené plochy budou opatřeny výstražným značením pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Prosklení bude realizováno z bezpečnostního skla.  

 Bezbariérový přístup všech podlaží a všech podzemních podlaží je zajištěn 

výtahem s úpravou a výbavou pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace vyjma druhého podzemního podlaží. První a poslední stupeň v rameni 

schodiště bude proveden s výrazným barevným odlišením. 

 V 2NP je umístěna bytová jednotka (1 osoba na 1 byt) s úpravou pro užívání 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (bezbariérový byt). Vstupní dveře 
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do bytů budou opatřeny výsuvnou prahovou lištou, ostatní dveře uvnitř dispozice bytu 

budou bez prahů. 

 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Projekt je v souladu se základními požadavky na bezpečnost při jejím užívání. Správa 

objektů vypracuje podrobný předpis o bezpečnosti užívání, se kterým budou seznámeni 

všichni uživatelé objektu.  

 S ohledem na provoz budovy nejsou předpokládány žádné mimořádné zdroje 

ohrožení. Přístup k technickým zařízením bude umožněn pouze oprávněným 

pracovníkům. Únikové cesty budou označeny v souladu s příslušnými předpisy. Přístup 

na střechu bude mít pouze proškolená osoba s oprávněním práce ve výškách. Na 

střechách budou instalovány bezpečnostní prvky pro úvazy jistících lan (pravidelná 

údržba, odklízení sněhu při extrémních sněhových podmínkách).  

 Veškerá technická zařízení související s provozem a užíváním objektu a 

vyžadující pravidelnou údržbu budou pravidelně kontrolována revizními techniky a 

příslušným oprávněním. O provedených revizích budou vedeny záznamy v revizních 

knihách uložených u správce objektu.  

 Projekt novostavby je v souladu se základními požadavky na bezpečnost při 

jejím užívání.  

 

B. 2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Nosný systém objektu je betonový (ztracené bednění) v suterénních podlaží, v ostatních 

podlažích bude zděný systémem Porotherm. Konstrukční řešení je voleno s ohledem na 

charakter stávající řadové (blokové) zástavby města a účel objektu. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Zemní práce 

Na základě geologického posudku parcely č. 333/1 zpracovaného firmou Geologie 

Hodonín. Ustálená hladina podzemní vody byla v době sondážních prací zastižena na 

kótě 220,652 m n. m. Voda není agresivní. U zemních pracích bude prováděna stavební 



 6 

jáma pro 1S a další dílčí stavební jáma pro 2S. Pro základy se provedou rýhy. Co do 

rozpojitelnosti a těžitelnosti podle ČSN 73 3050 lze zařadit jílovité zeminy svrchní části 

půdního profilu do tř. 3. 

 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen plošně na základových pasech z prostého betonu C20/25, 

konzistence S2, kamenivo 16 mm. Pod obvodovou konstrukcí (tl.300 mm) bude výška 

základu v místě kde zeď přiléhá k zemině hloubka základu 800 mm, tam kde je zeď 

v nezámrzné hloubce pod zeminou bude základ hluboko 500 mm. Pod vnitřní nosnou 

stěnou (tl. 250 a 300 mm) bude výška základu 500 mm, pod schodištěm výška základu 

500 mm a pod komínem výška základu 500 mm. Výška základu v podsklepené části 

objektu bude 560mm. Celý vnější obvod základové konstrukce bude zateplen XPS 

polystyrenem. Podkladní beton pod podlahu bude použit C20/25, konzistence S2, 

kamenivo 16 mm, tl. 150 mm, pod příčkami bude podkladový beton vyztužen dvěma 

vrstvami kari sítí o šířce 1000 mm. Objekt je odizolován od zemní vlhkosti hydroizolací 

z asfaltového pásu modifikovaného SBS, PES rouno, tl. 4mm. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Objekt je řešen jako stěnový systém. Obvodové zdivo je navrženo z keramických 

tvarovek Porotherm 30 P+D (300x238x247mm), proloženo TI maltou Porotherm (12 

mm), zatepleno minerální vatou a opatřen větranou vzduchovou vrstvou. Z vnitřní 

strany je omítka Porotherm Universal. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny 

z keramických cihel keramických tvarovek Porotherm 30 P+D, (300x238x247mm) 

z obou stran omítkou Porotherm Universal. Zdivo v suterénu bude ze ztraceného 

bednění BUILD IN 30, (500x300x250mm), betonu C20/25 a oceli B 500B zdivo bude 

rovněž zatepleno kontaktním systémem z polystyrenu XPS. Přesné skladby jsou 

uvedeny ve výpisu skladeb konstrukcí. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena předpjatých stropních panelů Spiroll HCE 250. U komína 

a instalačních šachet budou provedeny prořezy skrz panely o velikosti, která je povolena 

výrobcem a pomocí dobetonávky z betonu C 20/25, konzistence S2, kamenivo 16 mm, 

viz výkres skladby stropu. Celková tloušťka stropu je 250mm. Spáry panelů budou 

vyztuženy a následně zality betonovou zálivkou z betonu C20/25, konzistence S2, 
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kamenivo 16 mm. Panely mají osovou vzdálenost 1200mm. Železobetonový věnec 

bude staticky posouzen a dimenzován tak, Aby odolával všem účinkům zatížení. 

 

Schodiště 

V objektu je dvouramenné, montované schodiště. Jeho rozměry i rozměry podestových 

a mezipodestových panelů jsou ve výkresech sestavy stropních dílců. 

 

Zastřešení 

Objekt má plochou střechu, jejíž nosná část bude provedena výše zmíněným 

polomontovaným stropem. Na betonové zálivce polomontovaného stropu bude bodově 

natavena parozábrana z asfaltového pásu, modifikovaného SBS, s hliníkovou vložkou. 

Následovat bude tepelná izolace ze spádových klínů EPS 100 S, spád 3%, min 100mm, 

pak dáme další vrstvu tepelná izolace EPS 150 S, s nakašírovaným asfaltovým pásem 

modifikovaným, SBS, sklotkanina tl. 4 mm. Na souvrství tepelných izolací bude 

plnoplošně natavena hydroizolace asfaltový pás, modifikovaný, SBS, PES rouno, 

hrubozrný posyp tloušťky 4 mm. Výlez na střechu bude přístupný z terasy pomocí 

žebříku s ochranným košem. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

Příčky budou z keramických příčkovek Porotherm 14,5 P+D (145x238x497 mm), 

proloženy maltou Porotherm TM (12 mm), omítnuty z obou stran omítkou Porotherm 

Universal (10 mm). Některé příčky jsou akustické nebo instalační doplněny o předstěnu 

z SDK desek. 

 

Úpravy povrchů vnitřních 

Vnitřní omítky budou z Porotherm Universal (10 mm). V místnostech koupelen, WC a 

kuchyně atd. budou keramické obklady. Výšky obkladů jsou zakresleny v půdorysech. 

Styky různých materiálu musí být přebandážovány. 

 

Úpravy povrchů vnějších 

Vnější obvodové zdivo mít dva typy fasády. Fasáda v úrovní 1 NP bude z kamenného 

obkladu a fasáda v úrovni 2 NP bude z dřevěného obkladu. 

 

Podlahy 
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Podle účelů místností jsou navrženy podlahy s nášlapnou vrstvou dle výpisu podlah.  

Keramická dlažba bude ukončena keramickým soklem, rovněž tak podlaha z textilního 

povlaku bude ukončena soklem z textilního povlaku. Barevné řešení včetně obkladů 

bude upřesněno podle předložených vzorků aktuální nabídky za účasti investora a 

projektanta. Styk dvou různých nášlapných vrstev bude překryt podlahovou lištou. 

 

Výplně otvorů 

Okna, balkónové, venkovní dveře a garážová vrata budou plastová, barvy hnědé. Ve 

všech podlažích budou použita pěti-komorová okna se základním větracím systémem. 

Všechny výplně otvorů v obvodových stěnách budou zaskleny izolačním trojjsklem. 

Vnitřní dveře v jednotlivých místnostech budou dřevěné dýhované s obložkovou  

zárubní, jen v technické místnosti, ve skladech potravin a v 2S bude použita ocelová 

záruběň. 

 

Hydroizolace 

 

Objekt je odizolován od zemní vlhkosti hydroizolací z asfaltového pásu 

modifikovaného SBS, PES rouno, tl. 4mm. Plochá střecha a terasa na východní straně 

bude izolována souvrstvím asfaltových pásů: 1. asfaltovým pásem modifikovaným, 

SBS, sklotkanina tl. 4 mm. 2. asfaltovým pásem modifikovaným, SBS, PES rouno, 

hrubozrný posyp tl. 4 mm plnolpošně nataveným. Terasa na západní straně je izolována 

asfaltovým pásem modifikovaným, SBS, PES rouno, pískový posyp tl. 4 mm 

plnolpošně nalepený. Jako parozábrana použit bude asfaltový pás, modifikovanéhý 

SBS, s hliníkovou vložkou bodově nataven. Jako separační vrstva do skladeb pod 

betonovou mazaninu bude použita PE fólie. 

 

Izolace tepelné 

Základová konstrukce bude z venkovní strany zateplena XPS polystyrenem. Všechny 

obvodové stěny nacházející se pod terénem budou zatepleny polystyrenem XPS 

(vytaženého 500 mm nad terén) a všechny obvodové stěny nad terénem budou 

zatepleny minerální vatou. V podlahách je navržena tepelná izolace a akustická izolace 

EPS nebo XPS polystyren tloušťky viz. specifikace podlah.  Střecha a terasa bude 

zateplena dvěma vrstvami polystyrenu EPS 150S a 100S z nichž dolní vrstva bude ze 
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spádových klínů (min tl. 100 mm, spád 3%) a horní vrstva bude tl. 100 mm. Konkrétní 

informace o tepelných izolacích viz skladby konstrukcí. 

 

Zámečnické konstrukce 

Jsou zpracovány v samostatné části. Jedná se především o tyto výrobky - schodišťová a 

balkónová zábradlí, zárubně, výlez na střechu, rampa pro vozíčkáře schodnice, atd... 

 

Truhlářské konstrukce 

Jsou zpracovány v samostatné části. Patří sem vnitřní dveře a obložkové zárubně. 

 

Klempířské konstrukce 

Jsou zpracovány v samostatné části. Klempířské konstrukce jsou navrženy z mědi. 

Jedná se převážně o střešní žlaby a odpadní trouby, okapničky, komínová stříška, 

větrací hlavice, atd... 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Statickými výpočty řešených stavebních konstrukcí bylo prokázáno, že stavba je 

navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a průběhu užívání nemělo 

za následek 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Obecně lze konstatovat, že stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a 

stabilitu. Statické výpočty posouzení klenby a dimenze základů jsou součástí 

specializace diplomové práce.  

Při nepředvídaných okolnostech a zjištěných odlišnostech při provádění 

stavebních prací je vždy nutná konzultace se statikem při zabezpečení stability a 

únosnosti veškerých nosných konstrukcí.  

 

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
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a) technické řešení 

Hlavní vertikální komunikační páteří je osobní výtah splňující požadavky na přepravu 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Osobní výtah: 

 kabina: 2600x1300mm 

 dveře: 900mm 

nosnost: 630kg, 8 osob 

 

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno zvlášť. viz Požárně bezpečnostní řešení stavby - 

technická zpráva požární ochrany. 

 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Všechny skladby konstrukcí jsou navrženy tak aby splnily požadavky ČSN 73 0540-2 

Tepelná ochrana budov – Požadavky. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Stavba je navržena s ohledem na celkovou hospodárnost a úsporu energií. Energetický 

štítek obálky budovy je přiložen v samostatné části. Podle energetického štítku obálky 

budovy spadá objekt do kategorie B. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Využití alternativních zdrojů energií není v objektu uvažováno. 

 

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 
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Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.) 

Větrání objektu bude zajištěno okny. Osvětlení jednotlivých bytů bude pomocí oken, 

schodiště bude osvětleno nouzovým osvětlením. Zásobování vodou je zajištěno pomocí 

vodovodní přípojky. Odpadní voda bude svedena do kanalizace pomocí odpadního 

potrubí. Srážková voda bude taktéž svedena do místní kanalizace. Kvůli přeplnění 

kanalizace při přívalových deštích je v objektu navržena retenční nádrž.  

 Pro komunální odpad z bytového domu jsou navrženy 4 nádoby s kapacitou 

120l. Odvoz odpadů na skládku zajistí specializovaná firma. 

 Novostavba nebude nijak ovlivňovat své okolí vibracemi, hlukem ani prašností. 

 

B. 2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Měření radonového indexu bylo provedeno 1. 10. 2009 a byl přiřazen střední radonový 

index. Objekt je odizolován od zemní vlhkost hydroizolací Sklodek 40 mineral medium, 

která splňuje mj. požadavek ČSN 73 0601/2006 na ochranu proti střednímu 

radonovému indexu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy není řešena, nepředpokládá se, že by bludné proudy 

nějak narušily funkci jakékoli části nebo konstrukce objektu. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Ochrana před technickou seizmicitou není řešena, nepředpokládá se, že by seizmicita 

nějak narušila funkci jakékoli části nebo konstrukce objektu. 

 

d) ochrana před hlukem 

Do objektu budou navržena okna s požadovanými zvukoizolačními vlastnostmi 

odpovídajícími hladině hluku od dopravy na pozemních komunikacích v dané lokalitě. 

Veškerá instalovaná technologická zařízení splní hygienické normy a nepřekročí 

stanovené limity hluku. 
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e) protipovodňová opatření 

Protipovodňová ochrana není řešena, nepředpokládá se, že by nějak narušila funkci 

jakékoli části nebo konstrukce objektu. 

 

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Stavební pozemek bude napojen na celé spektrum inženýrských sítí. Budou vyhotoveny 

nové přípojky vodovodu, jednotné kanalizace, nízkého napětí a plynovodu. V řešeném 

území se nachází veřejné jednotné kanalizační stoky BET DN 700/1050. Stávající 

vodovodní řad LT DN 100 je vedený v ulici Brandlova a rovněž i na příjezdové 

komunikaci, ze které bude objekt napojen na inženýrské sítě. Jednotná kanalizace i 

vodovodní řad je ve správě společnosti VaK Hodonín. Plynovod je ve správě 

společnosti RWE 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Stavební pozemek bude napojen na celé spektrum inženýrských sítí. Budou vyhotoveny 

nové přípojky vodovodu, jednotné kanalizace nízkého napětí a plynovodu. 

 

B. 4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

Objekt se nachází na rohu hlavní ulice Brandlova a příjezdové komunikace. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt se nachází na hlavní ulici Brandlova, zároveň však ze severní strany objektu 

vede příjezdová komunikace, která bude poskytovat vjezd do garáže a na jednu 

z parkovacích ploch.  

 

c) doprava v klidu 
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V areálu objektu jsou dvě parkovací plochy, každá z nich má vyhrazené parkovací 

místo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Celková kapacita 

parkovacích míst je 25. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

V blízkosti budovaného objektu se nenachází cyklistické stezky ani stezky pro pěší.  

 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

Okolí objektu je zatravněno, parkovací místa a komunikace mají asfaltovou povrchovou 

úpravu, místo pro ukládání komunálního odpadu je ze zámkové dlažby, pochůzí 

komunikační prostory jsou opět ze zámkové dlažby. 

 

b) použité vegetační prvky 

Samotný objekt nemá žádné vegetační prvky. Okolí stavby je zatravněno a posázeno 

stromy. V zadní části parcely a vedle terasy je nasazena vinná réva. 

 

c) biotechnická opatření 

V objektu nebudou zapotřebí žádná biotechnická opatření.  

 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Užívání a provoz stavby nebude mít vliv na životní prostředí. Veškerý odpad bude 

odvezen na registrované úložiště stavebního odpadu oprávněnou firmou.  

Pro komunální odpad z bytového domu jsou navrženy 3 nádoby s kapacitou 

240l.  

Jelikož se jedná o nevýrobní objekt, nebude nijak znečišťovat ovzduší, vodu ani 

půdu.  
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině 

Stavba nebude mít žádný vliv na ochranu přírody a krajiny. Veškeré ekologické funkce 

a vazby v krajině budou zachovány. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Objekt nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Objekt nebude mít žádný vliv na stanoviska EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována žádná bezpečnostní ani ochranná pásma. 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Požadavky na plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou dodrženy. 

 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

 

Pro stavbu se uvažuje vzhledem k malé ploše staveniště zavést průběžný režim 

zásobování materiály a hmotami včetně dodávek ucelených stavebních 

(technologických) částí a to ve snaze minimalizovat nároky na zábory pro manipulaci a 

skladování s materiály. Zásobování bude spočívat v dovozu přesně určeného typu a 

množství materiálu a hmot, případně pracovních prostředků a pomůcek do vytipované 

lokality a to vždy jen pro daný ucelený pracovní krok výstavby. Toto lze dosáhnout buď 

oddělenými dodávkami dalších dodavatelů, nebo zásobováním z centrálního skladu 

zhotovitele. 

Toto opatření bude mít výrazně příznivý vliv na minimalizaci nároků na zábory 

ploch pro zařízení staveniště a rovněž se příznivě odrazí na životním prostředí včetně 



 15 

vlivu na běžný život obce a narušení provozu obyvatelstva zastavěných částí budoucího 

staveniště. 

 

b) odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno do místní kanalizace na ulici Brandlova.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přeprava rozhodujících dodávek stavebních materiálů do prostoru staveniště bude 

vedena po veřejných stávajících silničních komunikacích. Změny v dopravě nebo 

dopravní omezení budou značeny. Staveniště se nachází na západní straně nově 

budovaného objektu na stavebním pozemku.  

 Na začátku výstavby dojde k vybudování staveništní přípojky vody (napojení na 

přípojku sousedního objektu s vlastním vodoměrem) a staveništního rozvaděče 

napojeného na přípojku elektřiny. Vnitrostaveništní rozvody budou realizovány 

závěsnými kabely. Na tyto staveništní rozvody budou napojena odběrová místa 

provozních zařízení staveniště. Místa odběru budou projednána se zástupci 

provozovatele a správci rozvodných sítí a se správcem stavby. 

 Potřeby telefonního spojení je uvažováno s využitím mobilní telefonní sítě. 

Předpokládá se dodávka hotových směsí pro betonáž.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby nebo pozemky. 

Pozemky dotčené stavbou přímo: 

město katastrální číslo 
  

Kyjov 333/2 

jméno adresa podíl 

SJM Klimeš Ivo a Klimešová 

Jarmila 
   1/3 

Klimeš Ivo Národní třída 366/37, 69501 Hodonín  1/3 

Klimešová Jarmila Brandlova 1329/90, 69701 Kyjov  1/3 

město katastrální číslo 
  

Kyjov 341/2 

jméno adresa podíl 

Slabák František Ing. Sídliště u Vodojemu 1280/11, 69701 Kyjov  1/2 

Slabák František Ing. Klvaňova 1073/2, 69701 Kyjov  1/2 

město katastrální číslo 
  

Kyjov 3347/40 
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jméno adresa podíl 

SJM Klimeš Ivo a Klimešová 

Jarmila 
  1/2 

Klimeš Ivo Národní třída 366/37, 69501 Hodonín   

Klimešová Jarmila Brandlova 1329/90, 69701 Kyjov   

Petříček Martin 
Karla Čapka 2251/21, Nětčice, 69701 

Kyjov 
1/4 

Petříčková Dana 
Karla Čapka 2251/21, Nětčice, 69701 

Kyjov 
1/4 

 

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

dřevin 

 Při výstavbě nebudou prováděny asanace, demolice ani kácení dřevin.  

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Při výstavbě nebude využívaný žádný zábor pozemku. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

V souladu s příslušnou vyhláškou je nutno v projektové dokumentaci řešit likvidaci 

odpadů, které budou vznikat při samotné realizaci stavby.  

Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu s: 

Zákonem č.185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 

Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 

Zákonem č.86/2002 Sb. – O ochraně ovzduší 

Zákonem č.254/2001 Sb. – O vodách 

 Musí být dodrženy podmínky zákona č.185/2001 Sb. – O odpadech. Dále musí 

být dodrženy výše uvedené zákony a vyhlášky. Spalování odpadních látek a obalů je 

přísně zakázáno. 

 Během výstavby musí být používány stroje a pracovní pomůcky odpovídající 

náležitému technickému stavu tak, aby při jejich užívání nemohlo dojít k úniku 

škodlivých látek, které by mohli způsobit znečištění půdy případně podzemní vody. 

Odpady vznikající ze stavební výroby budou uloženy na odpovídající skládce ve smyslu 

Zákona o odpadech. Veškeré odpady ze stavební výroby budou vytříděny a 

zneškodněny dle platných právních předpisů. Ke kolaudačnímu řízení doloží investor - 
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provozovatel doklady o využití, resp. zneškodnění odpadů vznikajících ze stavební 

výroby. 

Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 

Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.), možné odpady vzniklé při výstavbě: 

Skupina č. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování 

nerostů a kamene 

Skupina č. 03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a 

lepenky 

Skupina č. 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot 

(barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 

Skupina č. 13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv 

Skupina č. 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z 

kontaminovaných míst) 

Skupina č. 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a  

odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

část vytěžené zeminy ze stavební jámy bude uskladněna v deponii na staveništi a část 

bude vyvezena na skládku. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vlastní realizace výstavby nekladou žádné mimořádné nároky na ochranu životního 

prostředí. Provádění stavby bude šetrným způsobem s ohledem na životní prostředí. 

Negativní vlivy při výstavbě budou eliminovány použitím mechanizmů s malou 

hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti, omezením 

doby provozu strojů na dobu nezbytně nutnou, atd. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 

vlády Č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády Č. 362/2005 Sb. O bližších 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, 

zhotoviteli i stavebním dozoru.  

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 

Sb. § 15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na 

staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, nebo budou-li se na stavbě pohybovat pracovníci více než 

jednoho dodavatele. Plán má být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu se uvádějí opatření z hlediska časové 

potřeby i způsobu provedení, přičemž musí být přizpůsoben skutečnému stavu a 

podstatným změnám během realizace stavby. 

Před započetím provádění prací budou všichni zúčastnění pracovníci 

prokazatelně seznámeni s technologickými předpisy a pracovními postupy. Při 

provádění prací musí všichni zaměstnanci nosit ochranné přilby a používat další 

ochranné pomůcky.  

 Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP 

na staveništi. Vstupním školením o pravidlech BOZP prokazatelně projdou všichni 

pracovníci zhotovitele i jeho subdodavatelů, včetně návštěv na staveništi. Jmenovité 

doklady o školení budou archivovány dle pravidel zhotovitele. Na staveniště je 

pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění 

pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní 

dobu řádně osvětlena. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nebudou třeba. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Výstavbou nebude nijak ovlivněna dopravní situace v okolí objektu. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nebudou stanoveny. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Doba výstavby: 4.2.2013 – 31.10.2014 

Dokončení zemních prací: březen 2013 

Dokončení základové konstrukce: květen 2013 

Dokončení hrubé spodní stavby: listopad 2013 

Dokončení hrubé vrchní stavby: srpen 2014 

Předání díla investorovi: 1.11.2014 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

Architektonické, výtvarné, a materiálové řešení objektu 

Objekt bude mít dva typy fasády. Fasáda v úrovní 1 NP bude z kamenného obkladu a 

fasáda v úrovni 2 NP bude z dřevěného obkladu. Jedná se o zděnou stavbu, podzemní 

podlaží jsou vyzděna ze ztraceného bednění a nadzemní podlaží jsou z keramických 

tvarovek Porotherm. Příčky jsou rovněž z keramických tvarovek a některé jsou řešeny 

jako akustické s SDK předstěnou. Stropní konstrukci tvoří předpjaté panely spiroll, 

v druhém podzemním podlaží jsou dva vinné sklepy, jejichž stropní konstrukci tvoří 

valená klenba. Schodiště v objektu je montované. Okna a dveře jsou plastová, i 

garážová vrata jsou plastová, barvy hnědé. Parapety jsou plastové z exteriéru a dřevěné 

z interiéru. Svody jsou měděné. Zábradlí u vstupů a na balkonu je ocelové. Objekt má 

plochou střechou. Součástí objektu je také dřevěná pergola. 

 

Dispoziční a provozní řešení objektu 

1NP 

Podlaží je rozděleno chodbami na tři trakty. Zádveřím dostaneme na chodbu, nebo do 

vinárny nebo do prodejny nebo na schodiště vedoucí do 2NP a 1S. Z vinárny je vstup 

ven na terasu, dále pak na WC a chodbu. Z této chodby se dostaneme do administrativní 

místnosti, na WC personálu, skladu vinárny, do skladu vinařských potřeb a ven na 

parkoviště. V pravé části tohoto podlaží se nachází prodejna, ze které se opět dostaneme 

na chodbu spojující laboratoř, administrativní místnost, WC a sklad. V zrcadle hlavního 

schodiště se nachází výtahová šachta. 

2NP 

Hlavním schodištěm se dostaneme do druhého nadzemního podlaží, které je určeno pro 

ubytování. Toto podlaží je opět rozděleno chodbami na tři trakty. V krajních traktech se 

nachází ubytovací jednotky jedno, dvoj a troj lůžkové. V patře je také ubytovací 

jednotka pro vozíčkáře. Ve středním traktu je pak administrativní místnost, WC 
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personálu, prádelna a sušárna, sklad lůžkovin a prádla a kuřácká místnost. Na západní a 

východní straně jsou terasy. 

1S 

Hlavním schodištěm se dostaneme do suterénu, který je opět chodbami rozdělen na tři 

trakty. V levém traktu je administrativní místnost, úklidová místnost, místnost pro 

personál, technická místnost a garáž. V pravém traktu je degustační sál, záchody, 

konferenční sál a vedlejší schodiště do 2S. Ve středním traktu se nachází kuchyň, WC 

personálu a lisovna. Do tohoto podlaží se také dostaneme pomocí vedlejšího schodiště 

z exteriéru. 

2S 

Pomocí vedlejšího schodiště z 1S se dostaneme do 2S. Toto podlaží je částečně 

podsklepené a nachází se zde dva vinné sklepy a sklad. 

 

Bezbariérové užívání stavby 

Na stavbu bytového domu se vztahují požadavky vyhlášky 398/2006 Sb.: Vyhláška o 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Na parkovištích 

jsou vyhrazena parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Vstup do komerčních prostor v 1NP je z úrovně komunikace s výškovým rozdílem 

menším než 20mm a pomocí rampy. Vstupní dveře jsou průchozí šířky 2000mm, hlavní 

křídla budou mít šířku 900mm a budou opatřena madlem. 

Prosklené plochy budou opatřeny výstražným značením pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Prosklení bude realizováno z bezpečnostního skla. 

Bezbariérový přístup všech podlaží a všech podzemních podlaží je zajištěn výtahem 

s úpravou a výbavou pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

vyjma druhého podzemního podlaží. První a poslední stupeň v rameni schodiště bude 

proveden s výrazným barevným odlišením. 

V 2NP je umístěna bytová jednotka (1 osoba na 1 byt) s úpravou pro užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace (bezbariérový byt). Vstupní dveře do bytů 

budou opatřeny výsuvnou prahovou lištou, ostatní dveře uvnitř dispozice bytu budou 

bez prahů. 

 

Konstrukční a stavebně technické řešení 

 

Základové konstrukce 
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Objekt bude založen plošně na základových pasech z prostého betonu, je odizolován od 

zemní vlhkosti hydroizolací z asfaltového pásu. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Objekt je řešen jako stěnový systém. Obvodové zdivo je navrženo z keramických 

tvarovek Porotherm 30 P+D, zatepleno minerální vatou a opatřen větranou vzduchovou 

vrstvou. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z keramických cihel keramických tvarovek 

Porotherm 30 P+D. Zdivo v suterénu bude ze ztraceného bednění BUILD IN 30 rovněž 

zatepleno kontaktním systémem z polystyrenu XPS. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena předpjatých stropních panelů Spiroll HCE 250. U komína 

a instalačních šachet budou provedeny prořezy skrz panely o velikosti, která je povolena 

výrobcem a pomocí dobetonávky z betonu C 20/25, konzistence S2, kamenivo 16 mm, 

viz výkres skladby stropu. Celková tloušťka stropu je 250mm. 

V druhém podzemním podlaží je strop zaklenut valenou klenbou. 

 

Schodiště 

V objektu je dvouramenné, montované schodiště. Jeho rozměry i rozměry podestových 

a mezipodestových panelů jsou ve výkresech sestavy stropních dílců. 

 

Zastřešení 

Objekt má plochou střechu, jejíž nosná část bude provedena výše zmíněným 

polomontovaným stropem. Na betonové zálivce polomontovaného stropu bude bodově 

natavena parozábrana z asfaltového pásu, modifikovaného SBS, s hliníkovou vložkou. 

Následovat bude tepelná izolace ze spádových klínů EPS 100 S, spád 3%, min 100mm, 

pak dáme další vrstvu tepelná izolace EPS 150 S, s nakašírovaným asfaltovým pásem 

modifikovaným, SBS, sklotkanina tl. 4 mm. Na souvrství tepelných izolací bude 

plnoplošně natavena hydroizolace asfaltový pás, modifikovaný, SBS, PES rouno, 

hrubozrný posyp tloušťky 4 mm. Výlez na střechu bude přístupný z terasy pomocí 

žebříku s ochranným košem. 

 

Svislé nenosné konstrukce 
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Příčky budou z keramických příčkovek Porotherm 14,5 P+D (145x238x497 mm), 

proloženy maltou Porotherm TM (12 mm), omítnuty z obou stran omítkou Porotherm 

Universal (10 mm). Některé příčky jsou akustické nebo instalační doplněny o předstěnu 

z SDK desek. 

 

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – 

popis řešení, výpis použitých norem 

Objekt je nutno navrhnout tak, aby jednotlivé konstrukce splňovaly požadavky 

stanovené normami a vyhláškami. Posouzením bude zajištěn požadavek na součinitel 

prostupu tepla U, teplotní faktor, šíření vlhkosti v konstrukci a prostup tepla obálkou 

budovy se zatříděním dle energetického štítku obálky budovy. 

Ve skladbách konstrukcí jako je obvodová stěna, střecha nebo terasa jsou 

zohledněny systematické tepelné mosty kotvícími prvky snížením součinitele tepelné 

vodivosti λ. Ve skladbě ploché střechy a terasy je zohledněna perforace parozábrany 

kotevními prvky. I přes zhoršení vlastností materiálu danými technologickými 

parametry všechny skladby vyhověly daným požadavkům. 

Objekt má provětrávanou fasádu, která v letním období zabraňuje přehřívání 

objektu a v zimním období odvádí zkondenzovanou vlhkost. 

V místnostech pro ubytování je proveden posudek na vzduchovou 

neprůzvučnost mezi-bytových příček, příček, které oddělují byty od komunikačních 

prostor a stropních konstrukcí. 

Všechny skladby podlah (kromě podlah 2S) obsahují akustickou izolaci 

z minerální vaty pro lepší kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost. 

Velikost oken na neosluněných fasádách zabírá 15% podlahové plochy místnosti 

a na osluněných fasádách naopak nepřekračuje ¼ podlahové plochy místnosti, aby 

nedocházelo k přehřívání místnosti. 

V obytných místnostech je splněn požadavek na činitel denního osvětlení ve 

dvou bodech, s tím, že každý z bodů má minimálně 0,7% a jejich průměrná hodnota je 

alespoň 0,9% na srovnávací rovině v daných bodech, 

 

Použité normy a předpisy 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0532 Akustika 

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

a)  Technická  zpráva 

 

Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen plošně na základových pasech z prostého betonu C20/25, 

konzistence S2, kamenivo 16 mm. Pod obvodovou konstrukcí (tl.300 mm) bude výška 

základu v místě kde zeď přiléhá k zemině hloubka základu 800 mm, tam kde je zeď 

v nezámrzné hloubce pod zeminou bude základ hluboko 500 mm. Pod vnitřní nosnou 

stěnou (tl. 250 a 300 mm) bude výška základu 500 mm, pod schodištěm výška základu 

500 mm a pod komínem výška základu 500 mm. Výška základu v podsklepené části 

objektu bude 560mm. Celý vnější obvod základové konstrukce bude zateplen XPS 

polystyrenem. Podkladní beton pod podlahu bude použit C20/25, konzistence S2, 

kamenivo 16 mm, tl. 150 mm, pod příčkami bude podkladový beton vyztužen dvěma 

vrstvami kari sítí o šířce 1000 mm. Objekt je odizolován od zemní vlhkosti hydroizolací 

z asfaltového pásu modifikovaného SBS, PES rouno, tl. 4mm. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Objekt je řešen jako stěnový systém. Obvodové zdivo je navrženo z keramických 

tvarovek Porotherm 30 P+D, zatepleno minerální vatou a opatřen větranou vzduchovou 

vrstvou. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z keramických cihel keramických tvarovek 

Porotherm 30 P+D. Zdivo v suterénu bude ze ztraceného bednění BUILD IN 30 rovněž 

zatepleno kontaktním systémem z polystyrenu XPS. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena předpjatých stropních panelů Spiroll HCE 250. U komína 

a instalačních šachet budou provedeny prořezy skrz panely o velikosti, která je povolena 

výrobcem a pomocí dobetonávky z betonu C 20/25, konzistence S2, kamenivo 16 mm, 

viz výkres skladby stropu. Celková tloušťka stropu je 250mm. 

V druhém podzemním podlaží je strop zaklenut valenou klenbou. Statické posouzení 

klenby je součástí specializace DP. 

 

Schodiště 
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V objektu je dvouramenné, montované schodiště. Jeho rozměry i rozměry podestových 

a mezipodestových panelů jsou ve výkresech sestavy stropních dílců. 

 

Zastřešení 

Objekt má plochou střechu, jejíž nosná část bude provedena výše zmíněným 

polomontovaným stropem. Na betonové zálivce polomontovaného stropu bude bodově 

natavena parozábrana z asfaltového pásu, modifikovaného SBS, s hliníkovou vložkou. 

Následovat bude tepelná izolace ze spádových klínů EPS 100 S, spád 3%, min 100mm, 

pak dáme další vrstvu tepelná izolace EPS 150 S, s nakašírovaným asfaltovým pásem 

modifikovaným, SBS, sklotkanina tl. 4 mm. Na souvrství tepelných izolací bude 

plnoplošně natavena hydroizolace asfaltový pás, modifikovaný, SBS, PES rouno, 

hrubozrný posyp tloušťky 4 mm. Výlez na střechu bude přístupný z terasy pomocí 

žebříku s ochranným košem. 

Svislé nenosné konstrukce 

Příčky budou z keramických příčkovek Porotherm 14,5 P+D (145x238x497 mm), 

proloženy maltou Porotherm TM (12 mm), omítnuty z obou stran omítkou Porotherm 

Universal (10 mm). Některé příčky jsou akustické nebo instalační doplněny o předstěnu 

z SDK desek. 

 

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

Při návrhu nosné konstrukce byly dodrženy platné normy. 

 

Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

Při řešené stavbě nejsou navrženy neobvyklé konstrukce, ani zvláštní technologický 

postup. 

 

Zajištění stavební jámy 

Stavební jáma nebude potřebovat pro své zajištění žádná zvláštní opatření. Je však 

důležité její správné svahování. Stavební jáma bude svahovaná pod úhlem 1:0,5 a 

výkopu hlubších než 5m (výkop 2S) se zřizuje berma o šířce 0,5m. Stavební jáma 

v místě základových pasů musí mít dostateční pracovní prostor, alespoň 1m. 
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Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

Při vyzdívání klenby v druhém podzemním podlaží je třeba dodržet určité konstrukční 

zásady, aby nedošlo k ovlivnění stability vlastní konstrukce. Zdění klenby začínáme 

vždy a za všech okolností od spodu. Maltu naneseme na podklad a pak do ní položíme 

cihlu tak, aby celou plochou dosedala na šablonu. Tím docílíme velice důležité polohy 

spár, které směrují vždy na střed poloměru klenby. Za žádných okolností nesmíme 

dopustit, aby jednotlivé cihly byly položeny nakřivo či v jiném směru. Zdění 

jednotlivých řad se musí provádět současně na obou stranách šablony. Tím zajistíme 

rovnoměrné zatížení šablony. Vrchol klenby musí být za všech okolností ukončen 

vrcholovým klenákem. Vrcholový klenák je tvarovaný segment klenby, který klenbu 

uzavírá na jejím vrcholu. Vrchol nikdy nesmí být zakončen spárou, to je statická chyba, 

která bude mít za následek praskání klenebného zdiva a následně pád. Vložením 

vrcholového klenáku se klenba uzavírá a stává se samonosnou. V tom okamžiku může 

dojít k odstranění či posunutí šablony. Po vyzdění celé konstrukce můžeme nanést 

vápenocementovou omítku. Vnitřní zdivo se může vyspárovat, poté se vyzdí čela 

klenby. Následné zasypání klenby perlitem musí být provedeno rovnoměrně a po 

vrstvách zaléváno cementovým mlékem. 

Jinak stavba objektu sebou nenese žádné zvláštní technologické postupy prací, 

které by mohli ovlivnit vlastní stabilitu, nebo stabilitu sousedních objektů. 

 

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

Stavba sebou nenese žádné požadavky na provádění bouracích a podchycovacích prací 

a zpevňovacích konstrukcí či prostupů. 

 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Řešené stavební práce nevyžadují kontrolu zakrývaných konstrukcí. 

 

Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, 

výpočetních programů apod. 

-projektová dokumentace 

-E. Lipánská: Historické klenby (1998) 

-technické listy výrobců 
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-projektová dokumentace byla zhotovena v softwaru ArchiCAD 

 

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

U řešené stavby nejsou požadovány žádné specifické požadavky na rozsah a obsah 

dokumentace. 

 

c) Statické posouzení 

Statické posouzení klenby, výpočet základů a posouzení možných prostupů stropními 

panely jsou řešeny zvlášť ve specializaci BZK. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

a) Technická zpráva 

Požárně bezpečnostní řešení objektu je řešeno zvlášť v příloze DP. 

 

b) Výkresová část 

Výkresy požární bezpečnosti objektu jsou řešeny zvlášť v příloze DP. 



Závěr 

V diplomové práci bylo navrženo dispoziční, konstrukční a následně i technické řešení 

objektu vinařského domu. Práce splnila požadavky zadání. V prováděcí dokumentaci bylo 

několik menších změn oproti studii, týkající se zejména dispozičního rozvržení místností. 
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