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ABSTRAKT 
 

Cílem práce byl návrh novostavby vinařského domu firmy Lahofer u obce Dobšice u Znojma. 

Na dané téma byla v předmětu AG34 zpracována studie, kterou práce rozšiřuje                        

o Dokumentaci pro stavební povolení a Dokumentaci pro provádění stavby. 

 

Svažitý pozemek se nachází na jižním svahu stávajících vinic a je lichoběžníkového tvaru. 

Zadání stavebního programu výrobní části s roční produkcí až 1 000 000 lahví ročně, ke které 

je přidružená část veřejně-správní obsahující administrativu firmy, dále restaurace se zázemím 

a ubytovací zařízení pro hosty značně ovlivnila velikost a samotný návrh stavby. 

 

Základní myšlenkou bylo vytvoření kompaktního monobloku, který je po délce rozdělený      

na výrobní část otočenou k silnici a veřejně správní část s výhledem do vinohradu a zároveň 

výrobních prostor po celé délce tohoto traktu. Druhé podlaží této části bylo vysunuto 

z hlavního objemu a vytvořilo tak terasu nad vinicemi po celé délce budovy, pod niž je kryté 

parkování pro automobily. Hmota výrobní částí byla prolomena na 9 postupně                       

se deformujících sedlových střech s hřebenovým prosvětlením, které tak navazují na plochou 

střechu nevýrobní části objektu. Tímto byl v pohledu vytvořen motiv navazujících sedlových 

střech typický u staré vesnické zástavby a vinných sklepů na Jižní Moravě. Hmota objektu 

byla dotvořena venkovními schodišti z perforovaného plechu s motivem převzatým                 

z místního lidového kroje. Schodiště a ostatní kovové prvky jsou kontrastní k dřevu v užitné 

části a betonové trvanlivé fasádě objektu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Dobšice u Znojma, vinařství, monoblok, lomená střecha, výroba, administrativa, restaurace, 

přechodné ubytování, pohledový beton a dřevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The goal of this work is to make a project of a new constructed wine building for the Lahofer 

Company in the village of Dobšice u Znojma. I have completed a study on this topic in the 

AG34 subject, which is extended by documentation for building permit and documentation 

for carrying out the construction.  

 

The downhill land is located on the south slope of the current wine yards in approximately 

trapezoid shape. The instructions for the assignment including the manufacture part of the 

building with yearly output of 1,000,000 bottles a year, which is accompanied by a part of the 

building that serves as administrative as well as public space of the company that is followed 

by restaurant and accommodation facilities significantly influenced the entire construction 

project of the building.  

 

The main idea of the project is to create a compact monoblock, which is along its length 

separated onto a manufacturing part facing the street and the administrative part that is facing 

the wine yards and the entire manufacturing part of the building that is located along the 

entire length of the tract. Second floor of the building is extended out of the main volume. 

This extension created a terrace above wine yards along the entire length of the building, 

which also serves as a covered parking space for motor vehicles. The mass of the manufacture 

part of the building has been segmented into 9 gradually deforming gabled roofs with 

illuminated top parts of the roofs that directly follow to flat roof of the non-manufacturing 

part of the building. This way I have created a motive of traditional gabled roofs followed up 

by the wine cellars that is typical for South Moravia. An outside staircase from perforated 

sheet of tin completed the mass of the object with motives characteristic to the traditional folk 

costume. The staircase and the other metal parts are in contrast to the wooden parts of the 

building in the utility part of the building and in the durable concrete facade of the object. 

 

KEY WORDS 
 

Dobšice u Znojma, winery, monoblock, angled roof, manufacture, administration, restaurant, 

accommodation facilities, exposed concrete and wood. 
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ÚVOD  

 
Tématem mé bakalářské práce je návrh novostavby vinařského domu pro firmu Lahofer       

na území obce Dobšice u Znojma. Toto téma jsem zpracovával v rámci předmětu AG34 

Ateliér architektonické tvorby v zimním semestru 3. ročníku jako studii, kterou jsem podle 

požadavků  rozpracoval pro stupně projektové dokumentace pro stavební povolení                  

a provedení stavby.  Jedná se o kompaktní vinařský dům v nezastavěné zemědělské části 

katastrálního území dané obce. Dispozice je řešena na jasném rastru, který jednotlivé provozy 

sjednocuje a určuje. Budova obsahuje jak provoz výrobní, tak administrativní a veřejnou část 

s ubytováním a restauračním provozem směrem do vinic. 



TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

NÁZEV: Vinařství Lahofer Dobšice 

 

MÍSTO STAVBY: Jihomoravský kraj, okres Znojmo, Dobšice u Znojma 

 

STAVEBNÍK: VUT Brno – Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

 

STUPĚŇ PROJEKTU: Dokumentace pro provádění stavby 

 

DATUM: 1. 2. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A. 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) název stavby 

Vinařství Lahofer Dobšice 

 

b) místo stavby 

katastrální území Dobšice u Znojma, čísla parcel 1467, 1468, 1469 

 

 

A. 1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

VUT Brno – Fakulta stavební 

Veveří 331/95 

602 00 Brno 

info@fce.vutbr.cz 

 

 

A. 1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

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) 

Tomáš Javorský 

Panská 16, Brno-město 602 00 

t.javorsky@centrum.cz 

 

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

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace 

Tomáš Javorský 

Panská 16, Brno-město 602 00 

t.javorsky@centrum.cz 

 

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 

Během řešení této práce nedošlo ke spolupráci s jinými projektanty, protože další části 

projektové dokumentace nebyly jako součást této práce požadovány. 

 

 

A. 2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a číslo jednacího rozhodnutí nebo opatření) 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace stavby byla ateliérová práce               

AG34 –  Vinařství Lahofer / Dobšice u Znojma 

 

mailto:info@fce.vutbr.cz
mailto:t.javorsky@centrum.cz
mailto:t.javorsky@centrum.cz


c) další podklady 

V rámci předprojektové přípravy byl proveden vizuální průzkum pozemku a byla pořízena 

fotodokumentace. 

Ateliérová práce AG34 

Zadání Bakalářské práce 

Mapa se zakreslením inženýrských sítí 

 

 

A. 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území 

Řešený pozemek se nachází v katastrálním území Dobšice u Znojma – okres Znojmo 

[628123]. Pozemek má tvar nepravidelného lichoběžníku o celkové výměře 28 292 m
2
. 

Zastavěná plocha je 4 062 m2, z čehož vyplývá procento zastavění pozemku 14,36%. Terén   

je svažitý jihozápadním směrem. Pozemek je ze severovýchodní strany ohraničen silnicí 

II.třídy, z jihovýchodní pak obslužnou komunikací III. třídy. Na pozemku se nyní nachází 

vinice, jenž budu před započetím stavby odstraněny. Okolní pozemky jsou taktéž 

nezastavěné, využívané jako vinice nebo orná půda.  

 

 
Obr. 1. Umístění pozemku na mapě širších vztahů (M=1:10000), (zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 

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

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

Na řešeném pozemku nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Pozemek ani stavba se 

nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. Pozemek se nenachází v oblasti 

chráněného ložiskového území ani v poddolovaném území (zdroj: http://mapy.geology.cz). 

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významné 

lokality, ptačí oblasti, přírodní parky, NP, CHKO, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace 

UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 

2000. 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://mapy.geology.cz/


c) údaje o odtokových poměrech 
Nejblíže místu stavby se nachází řeka Dyje. Stavba se nachází asi 1300 m severně           
od záplavového území řeky Dyje. Dešťová voda bude odváděna oddělenou kanalizací a bude 

po svolení vsakována do dříve určených dotčených pozemků-vinic. 

 

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

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

Navrhovaný objekt v tuto chvíli není v souladu s UP. Plochy jsou zde dle územního plánu 

určeny pro PS = sady, zahrady a vinice. Je vydán návrh na změnu územního plánu. Pro 

umístění stavby je třeba získat územní souhlas. 

 

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, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

Budou splněny podmínky regulačního plánu a územního plánu. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navrhovaný objekt vyhovuje na požadavky využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.         

O obecných požadavcích na využívání území. Vzájemné odstupy staveb musí splňovat 

požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany 

povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní 

ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování 

kvality prostředí. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou nutné žádné související a podmiňující investice. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Katastrální území Maloměřice [628123] 

Seznam sousedních pozemků: 

Dobšice u Znojma; p. č. 1448 

Dobšice u Znojma; p. č. 1466 

Dobšice u Znojma; p. č. 1470 

Dobšice u Znojma; p. č. 1628 

Dobšice u Znojma; p. č. 1560 

Suchohrdly u Znojma; p. č. 716 

Suchohrdly u Znojma; p. č. 717 

Suchohrdly u Znojma; p. č. 715/2 

Suchohrdly u Znojma; p. č. 721 

 

 

 



A. 4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavby budovy občanské vybavenosti a výroby. Jedná se o jeden objekt           

s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. 

 

b) účel užívání stavby 

Budova bude využívána převážně pro vinařskou výrobu firmy Vinařství Lahofer. Součástí 

tohoto objektu je 5 dočastných ubytovacích jednotek-(ubytování návštěvníků, zákazníků),       

1 trvalá ubytovací jednotka pro správce objektu, dále administrativní část firmy a restaurační 

zařízení pro max. 110 osob. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Navržené stavby jsou trvalého charakteru. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, (kulturní památka apod.) 

Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. Pozemek se 

nenachází v oblasti chráněného ložiskového území ani v poddolovaném území. Stavba 

nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významné lokality, ptačí 

oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, 

chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, NP, CHKO. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Řešený dům není navržen jako bezbariérový. 

 

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

právních předpisů) 

Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci stavby objektu nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 

 

h) navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha: 5 250,90 m
2
 

Obestavěný prostor: 41 065 m
3
 

Celková podlahová plocha (užitková): 6 894m
2
 

 

5x pokoj pro hosty (21m
2
) včetně jednoho pro imobilní (45m

2
) – celkem max. 12 osob          

1x byt pro správce domu (60m
2
) 

Administrativně správní část firmy (260m
2
) a tech. zázemí výroby a brigádníků (100m

2
)  

Restaurace pro 110 osob (260m
2
) se zázemím (325m

2
) 

Degustační sklep se zázemím (350m
2
) 

Výrobní haly a sklady vinařství (4 130m
2
) 

 

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) 

Řešení základních bilancí stavby není součástí této práce. 

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

Jednotlivé etapy výstavby představují zhotovení a připravení následujících dílčích činností.            



 

1. etapa - zemní práce a předešlá úprava a odstranění stávajících vinic 

2. etapa - hrubá spodní stavba – vytvoření základové desky a navazujících svislých stěn pod 

úrovní terénu 

3. etapa - hrubá stavba - svislé a vodorovné nadzemní nosné části objektu 

4. etapa - hrubá vrchní stavba 

5. etapa - práce dokončovací vnitřní a vnější 

6. etapa - práce vnější v okolí stavby 

 

k) orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu jsou odhadovány pouze velmi orientačně. Při ceně 1 m3/6000 Kč  

by náklady na celý dům o obestavěném prostoru 41 065 m3 byly asi 246 390 000 Kč. 

 

 

A. 5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

SO 01 – objekt vinařství 

SO 02 – zpevněné plochy 

SO 03 – travnaté plochy 

SO 04 – kanalizační přípojka splašková 

SO 05 – kanalizační přípojka dešťová 

SO 05 – vodovodní přípojka 

SO 06 – přípojka silového vedení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Dané území spadá do katastrálního území obce Dobšice u Znojma. Jedná se o mírně zvlněnou 

krajinu sloužící převážně k hospodářským účelům-vinicím. Řešené parcely (1467, 1468         

a 1469) se nacházejí na jihozápadním svahu vinice a tvoří lichoběžníkový stavební pozemek 

osázený vinicemi. Parcela je ze dvou stran ohraničena silnicemi II. a III. třídy spojující 

stavební pozemek s obcemi Dobšice a Suchohrdly. Na obslužnou komunikaci III. třídy byly 

napojeny vjezdy k budově. Objekt je situován souběžně s hlavní silnicí stejně jako příjezdové 

komunikace. Sousední pozemky jsou taktéž nezastavěné zemědělské plochy-vinice. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Provedení průzkumů není součástí této práce. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými 

orgány. Dotčený objekt nezasahuje do ochranných pásem jednotlivých sítí. Stavba nezasahuje 

do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významné lokality, ptačí oblasti, 

ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodní parky, NP, CHKO. 

 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Záplavové území řeky Dyje je 

vzdálené asi 1300 m. 

 

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

poměry v území 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou 

narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku jsou viniční řady, které budou muset být před započetím zemních prací 

odstraněny. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pro stavbu není nutné provést žádné zábory zemědělského půdního fondu. 

 

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

a technickou infrastrukturu) 

Nové obslužné komunikace budou napojeny na stávající komunikace II. a III. třídy 

v bezprostřední blízkosti objektu. Veškeré přípojky jsou napojeny na stávající rozvody 

vedoucí při silnici II. třídy a elektrického vedení, jenž je vedeno při komunikaci III. třídy. 

Nově je zbudována splašková kanalizace, která sem nebyla v minulosti přivedena. Této 

dopomáhá systém čerpadel kvůli nepříznivé terénní konfiguraci směrem k obci Suchohrdly, 

kde je připojena ke stávající kanalizační síti. Objekt nemá k dispozici připojení na plynové 

rozvody. 

 

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

V rámci stavby nejsou žádné podmiňující investice. 



B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B. 2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Cílem bylo vytvořit vinařský dům, který má výrobní část s vinifikátory a sklady pro roční 

produkcí až 1 000 000 lahví a veřejnou část s veškerým zázemím pro zaměstnance                   

a brigádníky, administrativní část, byt správce, 6 apartmánů pro hosty, prostory pro prezentaci 

vín a restaurační zařízení. Na základě tohoto zadání byl vytvořen kompaktní vinařský dům      

s oddělenou infrastrukturou pro zásobování a export vinařských výrobků a parkoviště pro 

širokou veřejnost s 60 parkovacími místy. 

 

Základní kapacity: 

Zastavěná plocha: 5 250,90 m
2
 

Obestavěný prostor: 41 065 m
3
 

Celková podlahová plocha (užitková): 6 894m
2
 

 

5x pokoj pro hosty (21m
2
) včetně jednoho pro imobilní (45m

2
) – celkem max. 12 osob          

1x byt pro správce domu (60m
2
) 

Administrativně správní část firmy (260m
2
) a tech. zázemí výroby a brigádníků (100m

2
)  

Restaurace pro 110 osob (260m
2
) se zázemím (325m

2
) 

Degustační sklep se zázemím (350m
2
) 

Výrobní haly a sklady vinařství (4 130m
2
) 

 

 

B. 2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Řešené parcely se nacházejí na jihovýchodním svahu vinice a tvoří lichoběžnkový stavební 

pozemek, který je ze dvou stran ohraničen silnicí II. a III. třídy. Na obslužnou komunikaci III. 

třídy byly napojeny vjezdy k budově. Objekt je situován souběžně s hlavní silnicí stejně jako 

příjezdové komunikace. Blíže k hlavní komunikaci je vjezd k výrobní části, který je pro 

kontrolovatelnost dopravy uzavíratelný. Za ním se nachází mostní váha a následuje příjezd 

k prvnímu manipulačnímu dvoru pro příjem hroznů. Na druhém konci budovy je manipulační 

dvůr a obratiště pro kamiony a nákladní automobily odvážející zboží. Tato manipulační 

platforma je o 1,5m výše než parkoviště před objektem. Celý tento komunikační                      

a manipulační prostor je od cesty částečně odcloněn valem ze zeminy vykopané při 

výkopových pracích. Tento val by měl prostor odclonit, ale jeho výška by neměla bránit 

pohledu na hlavní motiv objektu, což jsou na sebe navazující sedlové střechy. Druhý příjezd 

je na parkoviště, které je z části pod terasou objektu s 60 parkovacími místy včetně pěti pro 

imobilní a autobus. Stavba samotná je orientovaná do údolí a vinohradu a je tak odcloněná    

od hlavní silnice, ke které je navržena výrobní část objektu. 

 

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

Základní myšlenkou bylo vytvoření kompaktní jednoznačné formy-hmoty vinařství, která      

je po délce rozdělená na výrobní část otočenou k silnici a veřejně správní části s výhledem    

do údolí vinohradu a zároveň výrobních prostor po celé délce tohoto traktu. Tímto se oddělila 

i dopravní obsluha objektu. Druhé podlaží této části bylo vysunuto z objemu a vytvořilo tak 

terasu nad vinicemi po celé délce budovy, pod niž je kryté parkování pro automobily. Terasu 

podepírají nosné betonové trámy v třímetrovém rastru. Tato vzdálenost odpovídá  stání pro 

auta, ideální variabilní šířce pro vniřní dispozice a zároveň vzájemné vzdálenosti viničních 

řádků. Hmota výrobní částí byla prolomena na 9 postupně se deformujících sedlových střech, 

které tak navazují na plochou střechu nevýrobní části objektu. V jejich hřebenech byly 

vytvořeny světlíky prosvětlující výrobní a skladovací haly. Tímto byl v pohledu vytvořen 



motiv navazujících sedlových střech. Ty jsou typické u staré vesnické zástavby a vinných 

sklepů na Jižní Moravě. Sedlové střechy byly vytaženy a vznikl tak pod nimi částečně krytý 

manipulační prostor pro příjem a export vína. Hmota objektu byla dotvořena venkovními 

schodišti z perforovaného plechu s motivem převzatým z místního lidového kroje. Schodiště   

a ostatní kovové prvky jsou kontrastní k dřevu v užitné části a betonové trvanlivé fasádě 

objektu v hale a technických či skladovacích prostorech. Dlouhou terasu částečně předělily 

mezistěny, které ji člení podle vnitřní dispozice a funkce a zároveň opticky zmenšují její 

délku. 

 

 

B. 2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Hlavní vjezdy k objektu navazují na komunikaci III. třídy. Vjezdy k výrobě a expedici vín 

jsou situovány na severovýchod směrem ke komunikaci II. třídy a výrobní komunikační 

plocha je jejim uspořádáním oddělena od komunikační plochy a parkoviště pro návštěvníky    

a zaměstnance která je situována na jihozápad. Z této plochy jsou přístupné všechny potřebné 

vstupy jak pro zaměstnance a návštěvníky, tak i zásobování restaurace nebo expedice vín 

malím odběratelům. Vstupy z této strany jsou situované přímo z úrovně parkovací plochy 

nebo z terasy na kterou vedou 2 centrální schodiště (+ 2 únikové schodiště). 

 

 

B. 2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Navrhovaný objekt je řešen bezbariérově, je zde uvažováno s pohybem osob s omezenou 

schopností pohybu. Tomu je uzpůsobena vnitřní dispozice i úpravy venkovních ploch, včetně 

parkování pro handicapované.  

 

 

B. 2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány veškeré předpisy týkající se ochrany 

života a zdraví osob, zejména zákon č. 309/2006 Sb. Stavba je navržena a bude provedena 

takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí 

nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým 

proudem, zranění výbuchem apod. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 

legislativní předpisy jako je vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby         

a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány 

s ohledem na bezpečnost práce. 

 

 

B. 2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) stavební řešení 

Objekt je řešen jako dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím. Nad veřejnou částí            

je střecha plochá, nad výrobní šikmá-krov. Objekt je založen na základové desce. Obvodové 

konstrukce jsou převážně vícevrstvé a nosný systém je monolitický žb. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací je třeba zaměřit a vytyčit budoucí stavbu a určit průběh 

podzemních vedení inženýrských sítí. V místě budoucí stavby bude sejmuta ornice v tl. 150 

mm, která bude uložena na pozemku investora a po dokončení stavby využita na dokončovací 

terénní úpravy, zejména tak terénní val u silnice II. třídy kde se s většinou vykopané zeminy 



počítá. Zbylá zemina, která bude vykopána pro stavbu základů bude odvezena na skládku    

do nedalekých Oblekovic u Znojma. Následovat bude odstraňování horniny do hloubky 

jednoho suterénních podlaží. Technologie provádění bude navržena specialistou a musí být 

přesně dodržena. Musí být zajištěno odvodnění stavební jámy s odčerpáváním na terén a v ní 

řádné zhutnění základové zeminy. Další výkopové práce budou provedeny z důvodů napojení 

objektu na veřejné sítě. Jedná se o vodovod, kanalizaci a silové vedení. Nejnižší úroveň 

základové spáry pod základovou deskou je stanovena na kótě -1,300 m v 1.NP, na -3,750 m 

v 1.PP a u výtahové šachty až -4,750 m  od srovnávací roviny 0,000 = 291,750 m.n.m. B.p.v., 

tj. úroveň čisté podlahy 1. NP. Při provádění zemních prací bude nutné dodržovat ustanovení 

o ochraně základové jámy proti klimatickým vlivům ČSN 73 1001 - /voda, promrzání, 

zvětrávání/, aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zeminy v době 

výstavby. Zásypy a násypy musejí být řádně hutněny po vrstvách. Součástí zemních prací 

budou i konečné terénní úpravy kolem dokončené stavby. 

 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na základové desce křížem vyztužené z vodostavebního betonu C 25/30 

a oceli B500A do úrovně + 0,500 m nad přilehlým terénem po celém obvodu stavby. Deska 

bude vyztužena kari sítí s oky 150/150 mm a tl. jednotl. prutů 6 mm. Pod základovou deskou 

tl. 450 mm budou desky z pěnoskla o tl. 100 mm zalité do horkého asfaltu, pod nimi vrstva 

prostého podkladního betonu C16/20, tl. 150 mm. Před betonáží základových konstrukcí při 

spodním líci provést zemní jímací vedení bleskosvodu a taktéž provést prostupy inženýrských 

sítí. Základová spára je navržena nejníže v úrovni -4,750 m u výtahové šachty, u výrobních 

suterénních prostor pak -3,750 m a u nepodsklepených částí objektu v úrovni -0,800 m. 

 

Zemní vlhkost 

Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím vodostavebního betonu pro spodní 

stavbu do výšky +0,500 m nad přilehlým terénem po celém obvodu stavby. Součástí je taktéž 

hydroizolační pás či fólie a taktéž asfaltový podklad pěnoskla. 

 

 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou monolitické žb nosné zdi z betonu tř. C25/30 a výztuží B500A. 

Mezi obvodovu žb nenosnou část o tl. 100 mm je   u obvodových stěn vložena 150 mm XPS 

izolace, která je z interiéru chráněna nosnou žb částí o tl. 250 mm. Některé obvodové 

konstrukce převážně v suterénu byly provedeny plně žb tl. 400 mm zatepleným z exteriéru.    

V nevýrobní části je nosný systém na rozponech 3x5,5 m kde jsou uprostřed dispozice žb 

sloupy o průřezu 250/400 mm. V 2.np jsou sloupy stejného průřezu i na fasádě kvůli 

potřebnému prosklení této části objektu. Ve výrobní části jsou po rozponech 12 m sloupy        

o průřezu taktéž 250/400 mm, podepírající žb trámy a sřešní kci. Ve skladovací části výrobní 

haly jsou sloupy průřezu 400/400 mm spojené obousměrně s průvlaky, jež nesou žb desku 

tl.250 mmv rastru 3x4,5 m. Ve stejném rastru jsou rozmístěny sloupy v jednopodlažních 

skladech pod manipulačním prostorem o průřezu 400/400 mm s obousměrnými průvlaky 

vynášející stropní konstrukci. Výztuž a upřesněné dimenze nosných prvků by byly navrženy 

zodpovědným statikem. Všechny žb monolitické prvky jsou bedněné systémovým bedněním. 

Nosné jsou taktéž zděné stěny Porotherm 24 Profi Dryfix na zdící pěnu Porotherm Dryfix, 

které mají jak statickou, tak akustickou funkci. Příčky v celém objektu jsou vyzděny               

z keramických tvarovek Porotherm 8 a 14 Dryfix  na zdící pěnu Porotherm Dryfix. 

 

 

 



Vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukce je monolitická žb deska jednosměrně vyztužená o tl. 150 mm, v hale 250 

mm. Stropní desky jsou zakotveny do žb nosných stěn a podepírají je taktéž žb sloupy průřezu 

250/400 mm. Všechny konstrukce jsou vyrobeny z betonu třídy C25/30 a výztuží B500A. 

Stropní desky jsou opatřeny otvory pro průchod instalací a kanalizací. Horní deska má také 

vynechané otvory pro čtvercové světlíky prosvětlující 2.np nevýrobní části. Nad 

administrativní částí 2. NP je vytvořen žb trámový strop tl. 100 mm s trámy o celkové výšce 

300 mm. V 1.NP nevýrobní části je vykonzolovaná a je podepírána žb trámy o průřezu 

250/600mm. Žb trámy stejného průřezu podepírají společně se sloupy konstrukci krovu a jsou 

konzolovitě vytažené nad manipulační dvůr. Ve výrobní hale jsou kontrolní lávky z ocelové 

konstrukce a pororoštem, která je podepírána ocelovými sloupy kruhového průřezu. Částečně 

pojízdná konstrukce nad sklady, (manipulační dvory), je na sloupech s průvlaky o výšce 

400mm. Pojízdná stropní konstrukce je z drátkobetonu o tl. 250 mm. Překlady nad okny         

v obvodových konstrukcích jsou dvojího typu. Otvory v žb konstrukcích mají překlady, 

nadpraží v rámci těchto konstrukcí, které jsou vyztužené. Otvory ve zděných nosných             

a nenosných zdech jsou překlady Porotherm KP 7 šířky 70 mm a výšky 240 mm. 

 

Střecha 

Nad veřejnou částí objektu je navržena jednoplášťová plochá s klasicky vrstvenou skladbou. 

Svedení srážkových vod z povrchu střechy je provedeno pomocí soustavy střešních vtoků 

napojených na gravitační odvodňovací systém. V ploše střechy se nacházejí střešní světlíky. 

Nad výrobní částí objektu je navržena konstrukce krovu se zateplením mezi a nad krokvemi. 

V hřebenech těchto šikmých ploch jsou navrženy hřebenové světlíky. Skladby jsou patrné      

z výkresové dokumentace. 

 

Schodiště 

Interiérové schodiště – Hlavní vnitřní schodiště jsou navrženy jako dvouramenné žb 

monolitické. Schodiště jsou vetknuty ze 3 strany do žb nosných stěn a z jedné do stropní 

konstrukce o tl. 150mm. Schodišťové ramena mají pochůzí plochu z teracové dlažby.           

Na střešní konstrukci se dá dostat pomocí ocelových žebříků ukotvených na vnitřní nosnou 

stěnu ocelovými trny ve výrobní hale, kterými se dá přes otevíratelný otvor ve světlíku dostat 

na konstrukci. Ve výrobní části jsou navržena ocelová točitá schodiště na ocelovém vřetenu. 

Tyto schodiště jsou spojeny s kontrolní lávkou. 

 

Exteriérové schodiště – Jedná se o 2 hlavní centrální schodiště procházejí terasovou deskou     

a 2 únikové schodiště z bočních stran terasy-objektu. Schodiště jsou prefabrikované žb 

ramena opatřena drážkami pro odvod vody a zkosenými hranami s pemrlovaným povrchem 

proti skluzu. Na něj jsou ze tří stran upevněny samonosné perforované plechy o tl. 5 mm 

s motivem zjednodušené a rozpixelované krajky místního kroje. Boční plechy tvroří zároveň 

zábradlí, které je kotvené k ramenu. 

 

Úprava povrchů 

Vnitřní omítky jsou jako jednovrstvé vápenocementové o tl. 5 mm-omítková směs Porotherm 

na svislých konstrukcích. SDK podhledy budou opatřeny štukovou stěrkou Weber. Vnitřní 

obklady keramické přilepené flexibilním lepidlem do výšky dle typu provozu viz. výkresová 

část. Dřevěné obklady budou opatřeny ochranným nátěrem. Venkovní i vnitřní žb pohledové 

konstrukce budou nepenetrovány. 

 

 

 



Tepelně izolační opatření 

Podlaha na terénu v suterénu a v přízemí je zaizolována pěnosklem v asfaltovém loži tl. 100 

mm. Podlahy v patře, které nejsou na terénu jsou opatřeny kročejovou izolací, EPS deskami    

o tl. 30 mm. Konstrukce ploché střechy je zaizolována 200 mm EPS a krov je zaizolován 

celkem 240 mm izolačních desek. Jak už bylo zmíněno, objekt je odizolován tepelnou izolací 

XPS o tl.150 mm vloženou do žb konstrukce, nebo v některých suterénních částech vloženou 

tepelnou izolaci XPS o tl. 100-150 mm z vnější strany. 

 

 

Podhledy 

Podhledy jsou navrženy převážně ve všech hygienických místnostech a v hotelových pokojích 

či pokoji pro správce. Podhledy jsou tvořeny kovovým rastrem připevněným k nosné 

konstrukci stropu, na který jsou upevněny sádrokartonové desky Rigiton tl. 12,5 mm,             

u podhledu krovu nad výrobou 15 mm. 

 

 

Podlahy 

Podlahy v objektu jsou odlišné podle situace a umístění v objektu. Jedná se principielně          

o vhodnou nášlapnou vrstvu oddělenou separační fólii od betonové mazaniny vyztuženou kari 

sítí - dráty o průměru 6 mm a oky 150/150 mm a oddilatovány od svislých konstrukcí 

vloženými okrajovými pásky TI tl. 25 mm. Pod ní je většinou kročejová, popř. tepelná 

izolace. Přechody mezi jednotliými druhy podlah, nebo dilatační spárou se budou řešit 

přechodovými lištami. Více o nášlapných vrstvách a skladbách podlah viz. výpis skladeb 

konstrukcí. 

 

Výplně otvorů 

Jako výplně otvorů jsou navržena v lících fasád dřevohliníková okna a dveře s hliníkovým 

opláštěním v tmavě šedém odstínu. Okna mezi nevýrobní a výrobní části budou čistě dřevěná, 

obojí od firmy Unilux. Součinitel prostupu tepla celého okna ve fasádě je Uw=0,9 W/m
2
K. 

Okna jsou zasklena izolačním trojsklem. Vnitřní parapety oken budou dřevěné a venkovní      

z pozinkovaného plechu. Vnitřní dveře jsou dýhované plné, v administrativní a vstupní části 

skleněné s ocelovým kováním. Dveřní zárubně dýhované. Jednotlivé výplně otvorů jsou 

vypsány ve výpisu oken a dveří. Některé dveře v servisních a hygienických prostorech budou 

osazené v ocelových zárubních. 

 

Oplechování 

Veškeré klempířské prvky oplechování budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm 

s výjimkou plechování šikmé střechy-falcovný titanzinek-pásy o šířce 625 mm a tl. 1 mm. 

 

Schodišťová zábradlí a madla 

V případech, kdy schodiště probíhá mezi dvěma stěnami, jsou na stěnách umístěna ocelové 

madla s odpovídajícím nátěrem (RAL 9005). U točitého schodiště ve výrobě bude zábradlí 

tvořeno perforovaným plechem tl. 5 mm stejně jako u venkovních schodišť. Madla těchto 

schodišť budou dřevěná-modřín. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

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

následek: zřícení stavby nebo nějaké její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení            

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Objekt bude osazen kromě typových 



výrobků s deklarovanými fyzikálními vlastnostmi i řadou výrobků na zakázku                         

s velkoplošnými rozměry rozměry nebo upravenými vlastnostmi při zachování mechanické 

odolnosti a stability zaručené výrobcem. 

 

 

B. 2.7 CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení 

Navrhovaný objekt je zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí. Pitnou 

vodou je zásobován z veřejného vodovodu. Likvidace splaškových vod je řešena napojením 

na jednotnou veřejnou kanalizaci. Likvidace dešťových vod je řešena vsakováním do půdy-

vinic. Navržený objekt bude vytápěn elektřinou. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

V řešené části objektu bude jeden osobní výtah, jeden nákladní výtah, dvě hydraulické plošiny 

a strojovna vzduchotechniky. Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána     

v dílčích částech projektové dokumentace – není součástí této práce. 

 

 

B. 2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržení stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možností provedení požárního zásahu - přístupové komunikace, zásahové 

cesty 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, VZT) 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Požárně bezpečnostní řešení není součástí této práce. 

 

 

B. 2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Byly uvažovány konkrétní skladby konstrukcí se součiniteli prostupu tepla U vypočtenými 

v souladu s ČSN 73 0540. 

 

Obvodová stěna: U = 0,20 W/m2K (doporučená U = 0,25 W/m2K) 

Střecha-krov: U = 0,15 W/m2K (doporučená U = 0,18 W/m2K) 

Střecha-plochá: U = 0,15 W/m2K (doporučená U = 0,24 W/m2K) 

Okna a dveře: U = 0,9W/m2K (doporučená U = 1,1 W/m2K) 

 

b) energetická náročnost stavby 

Energetická náročnost stavby není součástí této práce. 

 

 

 



c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V projektu není navržen alternativní zdroj energie pro vytápění. Řešení energetické náročnosti 

stavby není součástí této práce. 

 

 

B. 2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ 

VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ 

(VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.) 

Větrání v budově je řešeno nuceným rovnotlakým větráním s rekuperací. Větrání místností   

je taktéž přirozené, tam kde to dispozice umožňuje, (okna svislá i střešní světlíky). Denní 

osvětlení a proslunění bude zajištěno v hůře orientovaných místnostech pomocí střešních 

bodových světlíků, stejně jako osětlení výrobní haly prosvětlené hřebenovými světlíky.         

Po celé délce budovy je veřejně administrativní část prosvětlena okenními otvory. Umělé 

osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu 

elektroinstalace.  V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací      

a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba musí zajišťovat, 

aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je 

vyhovující pro dané prostředí. Navržená strojovna vzduchotechniky bude zabudována 

způsobem, aby nebyly přenášeny vibrace do okolních konstrukcí a zároveň, aby bylo 

minimalizováno šíření hluku.  

 

B. 2.11 OCHRANA PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Průzkum přítomnosti radonu v podloží není součástí této práce. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů není součástí této práce. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími prácemi, dopravou, průmyslovou činností, 

pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby předpokládá v podobě těžké nákladní 

dopravy. Tomu jsou přizpůsobeny jednotlivé nosné konstrukce a opatření. 

 

d) ochrana před hlukem 

Vzhledem k umístění a účelu stavby není potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích vnitřních 

prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum užitých konstrukcí. Navržená 

strojovna vzduchotechniky bude zabudována způsobem, aby nebyly přenášeny vibrace do 

okolních konstrukcí a zároveň, aby bylo minimalizováno šíření hluku, to stejné platí               

o dostatečném akustickém oddělení výroby od veřejné části. 

 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nachází 1300 m severně od záplavového území řeky Dyje. Stavbou nevznikají nová 

protipovodňová opatření.  

 

 

 

 

 

 



B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Je plánováno napojení silového vedení při silnici III. třídy. Kanalizační a vodovodní přípojka 

budou vedeny kolmo ke komunikaci II. třídy kde bude vodovodní napojena a kanalizační 

splašková jako nová vedena směrem k obci Suchohrdly. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

SO 04 Kanalizační přípojka splašková – vnější rozvody kanalizace jsou navrženy                     

z plastového potrubí PVC-KG. Přípojka bude napojena na hlavní vstupní šachtu (revizní 

šachtu). Vnitřní rozvody kanalizace budou navrženy z plastového potrubí PP-HT. Odvětrání 

stoupacích potrubí bude vyvedeno nad úroveň střechy a bude zakončeno větrací hlavicí.        

Ta stoupací potrubí, které nelze vyvést nad střechu budou opatřeny přivzdušňovacím 

ventilem. Na stoupacím potrubí budou osazeny revizní tvarovky – čistící kusy. Dešťová voda 

bude odváděna spolu se splaškovou vodou. 

 

SO 05 Kanalizační přípojka dešťová – vnější rozvody dešťové kanalizace jsou navrženy          

z plastového potrubí PVC-KG. Každá přípojka bude napojena na hlavní vstupní šachtu 

(revizní šachtu). Vnitřní rozvody kanalizace budou navrženy z plastového potrubí PP-HT. 

 

SO 06 Vodovodní přípojka – Na pozemku bude vybudována vodovodní přípojka                     

z polyetylénových trub HDPE která bude napojena na vodoměrnou šachtu. V celé délce 

vedení musí být zachováno minimální krytí vodovodního potrubí 1200 mm pod terénem. 

 

SO 07 Přípojka silového vedení – elektrická přípojka NN bude napojena na přípojnou 

jednotku ve skříni před fasádou navrhovaného objektu. 

 

 

B. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Okolo řešeného pozemku vedou komunikace II.třídy směrem na obec Suchohrdly a obslužná 

komunikace III. třídy směrem na Dobšice u Znojma. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území je napojeno prodloužením na obslužnou komunikaci III. třídy dvěma vjezdy k objektu. 

První vjezd je určen pro zásobování a export vína a je monitorován a obsluhován bránou. 

Druhý vjezd s parkovištěm slouží pro veřejnost a zaměstnance. 

 

c) doprava v klidu 

Parkování je řešeno na jihozápadní straně pozemku před a pod objektem. Je zde 61 

parkovacích míst včetně 6 pro imobilní a 1 stání pro autobus. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Poblíž řešeného pozemku, je součástí silnice II. třídy cyklistická trasa číslo 5007-Znojemská.  

 

 

B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Z pozemku bude odstraněna všechna stávající zeleň-vinice. Na vytyčených plochách 

navrhovaných pro výsadbu nových viničních řad bude výsadbě předcházet potřebná půdní 



úprava. Okolní upravený terén bude vyrovnán a upraven dle výkresů a taktéž připraven pro 

výsadbu nových vinic. 

 

b) použité vegetační prvky 

K zatravnění některých ploch pozemku bude použita travní směs Barenbrug určená především 

pro nízkoúdržbové travnaté plochy a průmyslové areály. 

 

c) biotechnická opatření 

Není součástí této práce. 

 

 

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

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

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Popis ochrany 

životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části B. 8. 

 

Voda 

Dle mapových podkladů se stavba nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů ani        

v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nehrozí tedy jejich narušení. 

 

Odpady 

Odpad, který vznikne při užívání stavby, bude odvážen v rámci svozu komunálního odpadu. 

Pro zvýšení procenta recyklace odpadů je doporučeno umístit v blízkosti domů nádoby         

na tříděný odpad. Způsob odstranění odpadů bude proveden v souladu se zákonem                

č. 154/2010 Sb. o odpadech a vyhláškou 381/2001 Sb. (katalog odpadů). 

 

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 negativní vliv na přírodu ani krajinu. Na pozemku se nenachází žádný 

chráněný strom. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 

Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

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

Není součástí této práce. 

 

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

podle jiných právních předpisů 

V rámci stavby vinařství  SO 01 nejsou navrhována žádná nová ochranná a bezpečnostní 

pásma. 

 

 

B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Objekt není 

určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém 

ochrany obyvatelstva. 

 

 



B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob 

staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. Vytěžená zemina 

bude skladována na pozemku a bude využita k terénním úpravám. Přebytečná zemina bude 

odvezena na skládku zemin. Nejbližší skládka od řešeného pozemku je vzdálená 5 km 

v Oblekovicích u Znojma. Telefon pro potřeby výstavby bude zajišťován ze sítí mobilních 

operátorů. 

 

b) odvodnění staveniště 

Řešení odvodnění staveniště není součástí této práce. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je možno napojit na obslužnou komunikaci III. třídy, následně na silnici II. třídy 

č.408 a následně silnici I. třídy č.53. Stávající příjezdové komunikace budou pravidelně 
čištěny případně chráněny proti poškození těžkými mechanismy. Šířka vjezdové brány na 

staveniště bude odvozena podle největšího používaného vozidla na staveništi. Po skončení 

prací musí dojít k vyspravení zpevněných ploch, které byly při výstavbě poničeny. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě 

stavby hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby. Vybraný dodavatel 

stavby s technickým dozorem investora, s investorem případně také s hygienikem zpracuje     

a odsouhlasí uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně 

eliminovány. Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. 

Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl 

maximálně omezen. Komunikace budou průběžně udržovány a čištěny. 

 

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

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území 

souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl 

oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je 

potřeba důsledně postupovat podle Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před 

nebezpečnými účinky hluku a vibrací. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při 

manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. 

Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které vzniknou při 

výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech.                  

Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhlášku č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to 

nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během 

napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou 

a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

 

 



Zábory pro zajištění sociálního staveniště 
Sociální a provozní centrum zařízení staveniště bude řešeno v mobilních objektech 

kontejnerového typu, o konečném typu buněk rozhodne vybraný zhotovitel stavby podle 

svých možností. Tyto kontejnery je možné spojovat do celkem tří nadzemních podlaží. Dále 

zde budou umístěny mobilní buňky WC (množství podle počtu pracovníků na staveništi). 

Sociální zařízení na staveništi musí odpovídat požadavkům Zákoníku práce a Nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci. 

 

Zábory pro zpevněné a skladovací plochy 

Umístění hlavních skladovacích ploch bude vyřešeno a projednáno dodavatelem stavby po 

ukončení výběrového řízení. Plochy pro skladování zeminy pro zpětné využití na úpravu 

terénu budou taktéž určeny dodavatelem stavby. Přebytečná zemina bude odvezena na 

certifikovanou skládku dle výběru dodavatele, nejbližší skládka od řešeného pozemku je      

v 5 km vzdálených Oblekovicích u Znojma. 

 

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

likvidace 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, 

jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem   

do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. Při stavební činnosti vzniknou odpady 

kategorie „O” a kategorie „N”. Jednotlivé druhy stavebních odpadů jsou zatříděny podle 

Katalogu odpadů, příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 

 

Kategorie „O” – ostatní, jedná se o odpady, které budou užity pro stavební úpravy respektive 

recyklovány např. beton, keramika, kovy a slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty atd. 

 

Kategorie „N” – nebezpečné, jedná se o odpady, které budou likvidovány v příslušném 

zařízení k tomu určeném (skládky odpadů), např. asfalt, izolační materiály atd.                        

 

Za odstraňování odpadů při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, 

který zajistí jejich roztřídění a likvidaci. Zejména stavební odpad musí být ukládán do 

kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady zhotovitele stavby, pokud tento odpad 

není přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k dalšímu využití nebo odstranění. Stavební 

odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti 

nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu 

byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. 

 

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

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových konstrukcí, 

obvodové drenáže a přípojek. Část vytěžené zeminy bude skladována na pozemku a následně 

využita k zasypání výkopů pro uložení obvodové drenáže a k terénním úpravám. Velká část 

přebytečné zeminy bude umístěna při komunikaci II. třídy a bude z ní vytvořen zemní val 

vytvářející akustickou i optickou clonu. Zbylá část bude odvezena na skládku v Oblekovicích 

u Znojma.  

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny 

předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy 

o bezpečnosti práce. Např. zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 86/2002 Sb.    

o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V průběhu realizace 



budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu 

určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. 

S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v 

souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 

souvisejícími. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u 

příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k 

tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být 

uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 

zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů)  

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní 

předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní 

vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se 

vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat 

se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních 

materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě    
o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly 

prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled 

vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích musí být 

zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být 

zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy 

mimo vlastní staveniště (např. během napojování navrhované komunikace nebo během 

budování přípojek), dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými 

bezpečnostními předpisy. Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být 

provedena příslušná opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu 

výkopu. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, 

respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení 

staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. 

Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště 
musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Navrhovaný objekt je řešen bezbariérově, je zde uvažováno s pohybem osob s omezenou 

schopností pohybu. Tomu je uzpůsobena vnitřní dispozice i úpravy venkovních ploch, včetně 

parkování pro handicapované. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy. Stavbou nebudou 

vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. Pro odvoz vytěžené zeminy budou použity 

nákladní automobily povolené tonáže pro jízdu po místních komunikacích. Pro svislou 

dopravu stavebního materiálu např. okna, dveře, zárubně atd. v objektech je vhodné používat 

stavební výtah. 

 

 

 

 



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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Vzhledem k rozsahu, charakteru a lokalizaci stavby a druhu stavebních úprav nejsou 

stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný a velmi podrobný harmonogram 

prací, včetně vyznačení kritických cest, podle kterého bude určen případný rozsah 

provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu. Zásady organizace výstavby by měla 

přesně stanovit nutná opatření pro reálný způsob výstavby. Měly by zde být jasně uvedena 

etapizace prací s přesným členěním. Harmonogram prací by měl být velmi podrobný, mělo by 

být provedeno členění po jednotlivých týdnech. Musí obsahovat záznamy o technologických 

vazbách, technologických přestávkách, musí být stanoveno provedení zkoušek atd. 

Jednoznačně musí obsahovat přesný začátek a konec výstavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně v lednu 2016 vypracoval: 

Tomáš Javorský 



ZÁVĚR 
 

Výsledkem mé práce je návrh novostavby vinařského domu Lahofer. Díky jasnému rastru 

stavby nedosáhly změny velkého měřítka a jednalo se spíše o doladění práce z hlediska 

technických požadavků. Jasná konstrukce stavby s sebou přinesla jisté výhody i nevýhody,      

na které jsem při práci narazil. Také jsem si uvědomil jednotlivé technické a profesní 

sounáležitosti v jednotlivých stupních dokumentace. Práce mi dala další zkušenosti, které 

mohu v budoucnu upotřebit. 
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Svažitý pozemek se nachází na jižním svahu stávajících vinic a je 

lichoběžníkového tvaru. Zadání stavebního programu výrobní části s roční 

produkcí až 1 000 000 lahví ročně, ke které je přidružená část            

veřejně-správní obsahující administrativu firmy, dále restaurace se zázemím 

a ubytovací zařízení pro hosty značně ovlivnila velikost a samotný návrh 

stavby. 

 

Základní myšlenkou bylo vytvoření kompaktního monobloku, který je po 

délce rozdělený na výrobní část otočenou k silnici a veřejně správní část       

s výhledem do vinohradu a zároveň výrobních prostor po celé délce tohoto 

traktu. Druhé podlaží této části bylo vysunuto z hlavního objemu a vytvořilo 



tak terasu nad vinicemi po celé délce budovy, pod niž je kryté parkování pro 

automobily. Hmota výrobní částí byla prolomena na 9 postupně                   

se deformujících sedlových střech s hřebenovým prosvětlením, které tak 

navazují na plochou střechu nevýrobní části objektu. Tímto byl v pohledu 

vytvořen motiv navazujících sedlových střech typický u staré vesnické 

zástavby a vinných sklepů na Jižní Moravě. Hmota objektu byla dotvořena 

venkovními schodišti z perforovaného plechu s motivem převzatým              

z místního lidového kroje. Schodiště a ostatní kovové prvky jsou kontrastní 

k dřevu v užitné části a betonové trvanlivé fasádě objektu. 
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The goal of this work is to make a project of a new constructed wine 

building for the Lahofer Company in the village of Dobšice u Znojma.          
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is extended by documentation for building permit and documentation for 

carrying out the construction.  
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The main idea of the project is to create a compact monoblock, which          
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segmented into 9 gradually deforming gabled roofs with illuminated top 

parts of the roofs that directly follow to flat roof of the non-manufacturing 

part of the building. This way I have created a motive of traditional gabled 

roofs followed up by the wine cellars that is typical for South Moravia.      

An outside staircase from perforated sheet of tin completed the mass of the 

object with motives characteristic to the traditional folk costume.              

The staircase and the other metal parts are in contrast to the wooden parts   

of the building in the utility part of the building and in the durable concrete 

facade of the object. 
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