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Bakalá ská práce bude vycházet z vybrané architektonické studie vypracované studentem
v jednom z p edchozích semestrů z p edmětu Ateliér architektonické tvorby (AG32-AG35)
a rozpracované na úroveň konstrukční studie v p edmětu AG36.Na základě této studie student
vypracuje zadaný rozsah stavební části projektové dokumentace pro provedení stavby navržené
v Architektonické studii a konstrukčně vy e ené v Konstrukční studii. Rozsah a obsah výkresové
a technické části dokumentace bude stanoven v druhé polovině zimního semestru vedoucím
bakalá ské práce za PST a bude p ílohou tohoto zadání.
Bakalá ská práce bude obsahovat:
- zadanou textovou část
- zadanou výkresovou část projektové dokumentace pro provedení stavby (typické podlaží,
ezy)
- t i zadané detaily stavebně-konstrukčních součástí a jejich návazností (jeden z detailů může
být zastoupen detailem architektonickým)
- architektonický detail
Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a p ípadné tabulkové p ílohy
budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC.
Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu bakalá ské práce z ARC
v úpravě a kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně.
P i zpracování bakalá ské práce je t eba ídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. dodatku č.1:
Úprava odevzdání a zve ejňování vysoko kolských kvalifikačních prací (V KP) na FAST VUT.
Seznam složek:
A DOKLADOVÁ ČÁST:
B KONSTRUKČNÍ STUDIE
C STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D ARCHITEKTONICKÝ DETAIL
VOLNÉ P ÍLOHY:
E Architektonická studie
F Model architektonického detailu
G CD s dokumentací
V KP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:
1. Textová část V KP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zve ejňování
a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání,
zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást
V KP).
2. P ílohy textové části V KP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání,
zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava,
odevzdávání, zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací na FAST VUT"
(nepovinná součást V KP v p ípadě, že p ílohy nejsou součástí textové části V KP, ale textovou
část doplňují).

Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.

doc. Ing. Milo Kalousek, Ph.D.

Vedoucí bakalá ské práce
Ústav architektury

Vedoucí bakalá ské práce
Ústav pozemního stavitelství

Tématem bakalářské práce je návrh vinařského domu pro Vinařství Lahofer
– Dobšice u Znojma. V rámci ateliérové práce předmětu AG33 byla již vypracována
studie na dané téma, která je tímto projektem rozšířena o Dokumentaci
pro stavební povolení a Dokumentaci pro provádění stavby.
Dle zadání projektu byla řešena jak výrobní, tak veřejná část objektu – hlavní
vstupní prostory s prezentací vinařství, také restaurace a ubytovací prostory
pro návštěvníky. Části veřejná a výrobní jsou pak nepřímo propojeny prostory
s administrativní funkcí. Navržená stavba se nachází v místě stávajících vinic.
Objekt je tvořen dvěma hlavními křídly, které půdorysně kopírují základní
kompoziční osy. Objekt je v severní části částečně zasazen do terénu, což může být
výhodou při vytváření vhodného prostředí pro výrobu, zrání a skladování vína.
Dvě hlavní části stavby - veřejná a výrobní - jsou architektonicky odlišeny
především mírou prosvětlení a částečně použitými povrchovými materiály.
Nejtransparentnější je tedy jižní fasáda, kde se nachází hlavní vstup
pro návštěvníky. Střecha mění svoji výšku v závislosti na terénu, což podpoří
dynamiku objektu.

vinařství, vinice, výroba, restaurace, administrativa, ubytování, Dobšice u Znojma,
beton, sklo, štěrbinová okna, dřevo, manipulační plocha, technologie

The theme of my graduation thesis is a project of a new winery building for the
Lahofer Company, which is headquartered in Dobšice u Znojma. A study of this
topic was made during the AG33 subject – Architectural Design Studio 3 and this
project extended it by the documentation for planning permission and the
documentation for carrying out the construction.
According to work assignment the project deals with industrial building and public
part of the building – the main entrance area and showroom of the winery, also
the restaurant and the accommodation for visitors. The public part and the
production part are connected with the administrative space. The new building
is located instead of vineyard.
The house is composed of two primary tracts, which copy the main compositional
axis. The northern wing is partly set in the downhill land, which is the important
advantage for working in the industrial building – production, ripening and storage
of the wine.
The two main tracts – the public and the industrial one – are distinguished
especially by degree of lighting and also by the colour of the material. The most
transparent is the south facade, where the main public entrance is. The roof
change its height level with the slope, so the building is more dynamic.

winery, vineyard, production, restaurant, administration, accommodation, Dobšice
u Znojma, concrete, glass, slotted windows, wood, handling area, technology
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ÚVOD
Na dané téma bakalářské práce – Vinařství Lahofer-Dobšice u Znojma – jsem vypracovala
studii již v rámci ateliérové práce předmětu AG33, která je touto závěrečnou prací nyní
rozšířena o Dokumentaci pro stavební povolení a Dokumentaci pro provádění stavby. Nově
navržená budova se nachází na k. ú. obce Dobšice u Znojma, konkrétně na svažitém pozemku,
v místě stávajících vinic – tedy v nezastavěné zemědělské oblasti. Dle zadání projektu byla
řešena jak výrobní, tak veřejná část objektu – hlavní vstupní prostory s prezentací
vinařství, restaurace a ubytovací prostory pro návštěvníky. Vše je doplněno společnou
administrativní částí.

A

Průvodťí zprávŘ

A.1

IdeťtŠfŠkŘčťí údŘše

A.1.1

ÚdŘše o stŘvř
a)
ťázev stŘvřy
VŠťŘ ství LŘhofer Doř Šce u ZťošŤŘ
b)
Ťísto stŘvřy
kŘtŘstrálťí úzeŤí Doř Šce u ZťošŤŘ, číslŘ pŘrcel 1469, 1468, 1467, 1466, 1465
c)
p edŤ t prošektovŘťé dokuŤeťtŘce.
dokumentace pro provád ťí stavby

A.1.2

ÚdŘše o stŘveřťíkovŠ
VUT Brno – FŘkultŘ stŘveřťí
Veve í 331/95
602 00 Brno

A.1.3

ÚdŘše o zprŘcovŘtelŠ prošektové dokuŤeťtŘce
a)
šŤéťo, p íšŤeťí, ořchodťí fŠrŤŘ, IČ, řylo-lŠ p Šd leťo, Ťísto podťŠkáťí (fyzŠcká
osořŘ podťŠkŘšící) ťeřo ořchodťí fŠrŤŘ ťeřo ťázev, IČ, řylo-lŠ p Šd leťo, adresa
sídlŘ (právťŠcká osořŘ),
MusŠlová MŠchŘelŘ
BořrůvkŘ 2, 59255
mich.mus@seznam.cz
šŤéťo Ř p íšŤeťí hlŘvťího prošektŘťtŘ včetť číslŘ, pod kterýŤ še zŘpsáť
v evŠdeťcŠ ŘutorŠzovŘťých osoř vedeťé Českou koŤorou ŘrchŠtektů ťeřo Českou
koŤorou ŘutorŠzovŘťých Šť eťýrů Ř techťŠků čŠťťých ve výstŘvř ,
s vyzťŘčeťíŤ ořoreŤ, pop ípŘd specŠŘlŠzŘcí šeho ŘutorŠzŘce,
MusŠlová MŠchŘelŘ
BořrůvkŘ 2, 59255
mich.mus@seznam.cz

b)

šŤéťŘ Ř p íšŤeťí prošektŘťtů šedťotlŠvých částí prošektové dokuŤeťtŘce včetť
číslŘ, pod kterýŤ šsou zŘpsáťŠ v evŠdeťcŠ ŘutorŠzovŘťých osoř vedeťé Českou
koŤorou ŘrchŠtektů ťeřo Českou koŤorou ŘutorŠzovŘťých Šť eťýrů Ř techťŠků
čŠťťých ve výstŘvř , s vyzťŘčeťýŤ ořoreŤ, pop ípŘd specŠŘlŠzŘcí šešŠch
autorizace.
MusŠlová MŠchŘelŘ
BořrůvkŘ 2, 59255
mich.mus@seznam.cz

c)

A.2

SezťŘŤ vstupťích podklŘdů
ZŘdáťí řŘkŘlá ské práce
KŘtŘstrálťí ŤŘpŘ
Studie – práce p edŤ tu AtelŠér ŘrchŠtektoťŠcké tvorřy AG33
DokuŤeťtŘce pro stŘveřťí povoleťí

A.3

ÚdŘše o úzeŤí

a)
rozsŘh e eťého úzeŤí,
ÚzeŤí, které še e eťo v ráŤcŠ řŘkŘlá ské práce, se ťŘchází ťŘ kŘtŘstrálťíŤ úzeŤí Doř Šce
u Znojma (č. 628123). Celková výŤ rŘ e eťého úzeŤí še 27 420 m2, p ŠčeŤ zŘstŘv ťo še
3 247 m2. PozeŤek še svŘ Štý sŤ reŤ k šŠhozápŘdu. Z východťí strŘťy še ohrŘťŠčeť ve ešťou
koŤuťŠkŘcí – sŠlťŠcí II. t ídy, z šŠhu účelovou koŤuťŠkŘcí. Dle kŘtŘstru ťeŤovŠtostí še pozeŤek
vŠťŠcí – šŘk še tŘké vyu íváť. ZŘ účeleŤ výstŘvřy řude ťutťo část vŠťŠc odstrŘťŠt.
b)
údŘše o ochrŘť úzeŤí podle šŠťých právťích p edpŠsů (pŘŤátková rezervŘce,
pŘŤátková zóťŘ, zvlá t chráť ťé úzeŤí, záplŘvové úzeŤí, Řpod.),
e eťé úzeŤí ťepodléhá ádťéŤu způsořu ochrŘťy.
c)
údŘše o odtokových poŤ rech
ZískŘťá de ová vodŘ řude zťovuvyu ŠtŘ k zŘvlŘ ováťí okolťích vŠťŠc. K toŤu poslou í ťov
vyřudovŘťá de ová kŘťŘlŠzŘce s ťávŘzťostí ťŘ závlŘhový systéŤ kŘpkového typu.
d)
údŘše o souladu s úzeŤť
ťeřo úzeŤťí opŘt eťí, pop ípŘd
Dle úzeŤťího pláťu ořce Doř Šce
zeŤ d lské plo e, tudí ÚP ťeťí

pláťovŘcí dokuŤeťtŘcí, ťeřylo-lŠ vydáťo úzeŤťí rozhodťutí
ťeřyl-lŠ vydáť úzeŤťí souhlŘs,
u ZťošŤŘ (ŘktuŘlŠzŘce v úťoru 2014) se pozeŤek ťŘchází ťŘ
v souladu s ťávrheŤ.

e)
údŘše o soulŘdu s úzeŤťíŤ rozhodťutíŤ ťeřo ve ešťoprávťí sŤlouvou úzeŤťí
rozhodťutí ťŘhrŘzušící Řťeřo úzeŤťíŤ souhlŘseŤ, pop ípŘd s regulŘčťíŤ pláťeŤ v rozsahu,
ve kteréŤ ťŘhrŘzuše úzeŤťí rozhodťutí, Ř v p ípŘd stŘveřťích úprŘv podŤŠňušících zŤ ťu
v u íváťí stŘvřy údŘše o šešíŤ soulŘdu s úzeŤť pláťovŘcí dokuŤeťtŘcí,
V echťy podŤíťky regulŘčťího pláťu, úzeŤťího rozhodťutí Š úzeŤťího pláťu řudou splť ťy.
f)
údŘše o dodr eťí ořecťých po ŘdŘvků ťŘ vyu Ští úzeŤí,
NŘvrhovŘťý ořšekt v eŤ po ŘdŘvkůŤ ťŘ vyu Ští úzeŤí vyhovuše. Jsou dodr eťy vzášeŤťé
odstupy stŘveř, dŘťé po ŘdŘvky ŘrchŠtektoťŠcké Š urřŘťŠstŠcké, ťŘ deťťí osv tleťí Ř osluť ťí.
Dále podŤíťky ťŘ Švotťí prost edí, hygŠeťŠcké po ŘdŘvky, po ŘdŘvky ťŘ ochrŘťu povrchových
Š podzeŤťích vod, po árť řezpečťostťí po ŘdŘvky. Prošekt respektuše tŘké podŤíťky udŘťé
státťí pŘŤátkovou péčí.
g)
údŘše o splť ťí po ŘdŘvků dotčeťých orgáťů
Prošekt plť respektuše po ŘdŘvky dotčeťých orgáťů.
h)
sezťŘŤ výšŠŤek Ř úlevových e eťí,
P Š ťávrhu ťeřyly po Řdováťy ádťé výšŠŤky ťŘ po ŘdŘvky vyhlá ek Ř ťoreŤ.
i)
sezťŘŤ souvŠsešících Ř podŤŠňušících ŠťvestŠc
Nešsou evŠdováťy ádťé souvŠsešící Ř podŤŠňušící ŠťvestŠce.

j)

sezťŘŤ pozeŤků Ř stŘveř dotčeťých provád ťíŤ stŘvřy (podle kŘtŘstru ťeŤovŠtostí).

kŘtŘstrálťí úzeŤí Doř Šce u ZťošŤŘ (628123):
p. č. 1464
p. č. 1465
p. č. 1466
p. č. 1467
p. č. 1468
p. č. 1469
A.4
a)

ÚdŘše o stŘvř
ťová stŘvřŘ ťeřo zŤ ťŘ dokoťčeťé stŘvřy,

Jedťá se o ťovostŘvřu výrořťího ořšektu s p Šdru eťýŤŠ fuťkcemi – administrativou,
restŘurŘčťíŤ zŘ ízeťíŤ Ř uřytováťíŤ. BudovŘ še ve výrořťí částŠ šedťopodlŘ ťího hŘlového
typu a v částŠ ve ešťé s ŘdŤŠťŠstrŘtŠvťíŤ zázeŤíŤ podťŠku še vertŠkálť rozčleť ť ťŘ t Š
ťŘdzeŤťí podlŘ í.
b)

účel u íváťí stŘvřy

Objekt je určeť p edev íŤ pro vŠťŘ kou výrořu VŠťŘ ství LŘhofer. Av Řk ťešeť k výroř Ř
sklŘdováťí víťŘ, Řle tŘké Ťá slou Št k prezeťtŘcŠ vŠťŘ ství Ř plťŠt fuťkcŠ ořčŘťské
vyřŘveťostŠ pro zákŘzťíky Ř ťáv t vťíky – ořčerstveťí, uřytováťí.
c)

trvŘlá ťeřo dočŘsťá stŘvřŘ

Navr eťy šsou stŘvřy trvŘlé.
d)

údŘše o ochrŘť stŘvřy podle šŠťých právťích p edpŠsů, (kulturťí pŘŤátkŘ Řpod.),

NŘvr eťá stŘvřŘ ŘťŠ e eťé úzeŤí se ťeťŘchází v ádťé pŘŤátkov chráť ťé ořlŘstŠ
(pŘŤátková zóťŘ, pŘŤátková rezervŘce). Neťí součástí chráť ťého úzeŤí z hlediska ochrany
Švotťího prost edí, p írodťího pŘrku, CHKO, rezervŘcí ťeřo ochrŘťťého pásŤŘ, pŘŤátky
UNESCO.
e)
údŘše o dodr eťí techťŠckých po ŘdŘvků ťŘ stŘvřy Ř ořecťých techťŠckých po ŘdŘvků
zŘřezpečušících řezřŘrŠérové u íváťí stŘveř,
Ořšekt še e eť řezřŘrŠérov . VertŠkálťí p eprŘvu ŠŤořŠlťích v ořšektu zŘšŠ uší dvŘ výtŘhy –
prvťí ve ve ešťé částŠ, který še určeť pro ve ešťost, tedy ťáv t vťíky; druhý še ťŘvr eť pro
zŘŤ stťŘťce vŠťŘ ství, ořsluhu Ř zásořováťí restŘurŘce Ř zŘŤ stťŘťce administrativy. Co se
týče hygŠeťŠckého zázeŤí, v 1.NP Š 2.NP ve ešťé částŠ ořšektu še k dŠspozŠcŠ sŘŤostŘtťé WC
pro ŠŤořŠlťí. Ve 3.NP, kde se ťŘchází ť kolŠk ŤŘlých ŘpŘrtŤáťů ke krátkodořéŤu uřytováťí,
je jeden z ťŠch p íŤo určeť Ř p Šzpůsořeť ŠŤořŠlťíŤ ťáv t vťíkůŤ, včetť koupelťy s WC,
které šsou součástí. K ořšektu p ŠléhŘšící pŘrkovŠ t Ťá vyhrŘzeťŘ 3 pŘrkovŘcí stáťí určeťá
pro ŠŤořŠlťí.

f)
údŘše o splť ťí po ŘdŘvků dotčeťých orgáťů Ř po ŘdŘvků vyplývŘšících z šŠťých
právťích p edpŠsů
Projekt pln respektuše po ŘdŘvky dotčeťých orgáťů.
g)

sezťŘŤ výšŠŤek Ř úlevových e eťí

P Š ťávrhu ťeřyly po Řdováťy ádťé výšŠŤky ťŘ po ŘdŘvky vyhlá ek Ř ťoreŤ.
h)
ťŘvrhovŘťé kŘpŘcŠty stŘvřy (zŘstŘv ťá plochŘ, ořestŘv ťý prostor, u Štťá plochŘ,
počet fuťkčťích šedťotek Ř šešŠch vlŘstťostŠ, počet u ŠvŘtelů / prŘcovťíků Řpod.),
ZŘstŘv ťá plochŘ:
OřestŘv ťý prostor:
Celková u Štťá plochŘ:

3 247 m2
30 424 m3
4 187 m2

Restaurace:
Uřytováťí:

80 osob
6 pokošů + 1 pro ŠŤořŠlťí
celkeŤ 12 ťáv t vťíků
4 kŘťcelá e, celkeŤ 10 prŘcovťíků

Administrativa:

i)
záklŘdťí řŠlŘťce stŘvřy (pot eřy Ř spot eřy ŤédŠí Ř hŤot, hospodŘ eťí s de ovou
vodou, celkové produkovŘťé Ťťo ství Ř druhy odpŘdů Ř eŤŠsí, t ídŘ eťergetŠcké ťáročťostŠ
budov apod.),
e eťí ťeťí součástí tohoto projektu.
j)

záklŘdťí p edpoklŘdy výstŘvřy (čŘsové údŘše o reŘlŠzŘcŠ stŘvřy, čleť ťí ťŘ etŘpy),

- HTÚ, zeŤťí práce, odstrŘť ťí ťe ádoucích vŠťŠc
- spodťí stŘvřŘ ořšektu – záklŘdové koťstrukce – osŘzeťí záklŘdových pŘtek, provedeťí
záklŘdových pŘsů, deskŘ, hruřá stŘvřŘ podzeŤťích st ť
- hruřá stŘvřŘ svŠslých Š vodorovťých ťosťých prvků
- dokoťčeťí vťŠt ťích prŘcí, povrchové úprŘvy
- dokoťčeťí úprŘv p ŠléhŘšícího teréťu, okolí stŘvřy
k)

orŠeťtŘčťí ťáklŘdy stŘvřy

OrŠeťtŘčť 1 Ť3 / 6000,- Kč – ťáklŘdy asi 182 544 000,- Kč (dle ořestŘv ťého prostoru).

A.5

Čleť ťí stŘvřy ťŘ ořšekty Ř techťŠcká Ř techťologŠcká zŘ ízeťí

SO01
SO02
SO03
SO04
SO05
SO06
SO07

NAVR ENÝ OBJEKT
ZPEVN NÉ PLOCHY
ZATRAVN NÉ PLOCHY
KANALIZAČNÍ P ÍPOJKA SPLA KOVÁ
KANALIZAČNÍ P ÍPOJKA DE OVÁ – ZÁVLAHA
VODOVODNÍ P ÍPOJKA
P ÍPOJKA SILOVÉHO VEDENÍ NN

B

Souhrťťá techťŠcká zprávŘ

B.1

PopŠs úzeŤí stŘvřy

a)

chŘrŘkterŠstŠkŘ stŘveřťího pozeŤku

e eťé úzeŤí se ťŘchází ťŘ kŘtŘstrálťíŤ úzeŤí Doř Šce u ZťošŤŘ (č. 628123). Celková výŤ rŘ
e eťého úzeŤí še 27 420 Ť2, p ŠčeŤ zŘstŘv ťo še 3 247 Ť2. PozeŤek ťeprŘvŠdelťého tvŘru
še svŘ Štý sŤ reŤ k šŠhozápŘdu. Z východťí strŘťy še ohrŘťŠčeť ve ešťou koŤuťŠkŘcí – sŠlťŠcí
II. t ídy. Z šŠhu še ohrŘťŠčeť účelovou koŤuťŠkŘcí, ke které řude ťŘvŘzovŘt ťŘvr eťá
koŤuťŠkŘce pro výrořťí část vŠťŘ ství. PŘrkovŘcí ŤístŘ pro ve ešťost řudou sŠtuováťŘ podél
této ořslu ťé koŤuťŠkŘce II. t ídy. Dle kŘtŘstru ťeŤovŠtostí še pozeŤek vŠťŠcí Ř k t Ťto
hospodá skýŤ účelůŤ še tŘké vyu íváť. ZŘ účeleŤ výstŘvřy řude ťutťo část vŠťŠc odstrŘťŠt.
b)
výčet Ř záv ry provedeťých průzkuŤů Ř rozřorů (geologŠcký průzkuŤ, hydrogeologŠcký
průzkuŤ, stŘveřť hŠstorŠcký průzkuŤ Řpod.),
JešŠch provedeťí ťeťí součástí tohoto prošektu.
c)

stávŘšící ochrŘťťá Ř řezpečťostťí pásŤŘ,

NŘvr eťý ořšekt ťezŘsŘhuše do ádťého ochrŘťťého ŘťŠ řezpečťostťího pásŤŘ.
d)

poloha vzhledem k záplŘvovéŤu úzeŤí, poddolovŘťého úzeŤí Řpod.,

e eťý pozeŤek ťezŘsŘhuše do záplŘvového ŘťŠ poddolovŘťého úzeŤí. NŘchází se
ťŘd úrovťí hrŘťŠce stoleté vody Q100.
e)
vlŠv stŘvřy ťŘ okolťí stŘvřy Ř pozeŤky, ochrŘťŘ okolí, vlŠv stŘvřy ťŘ odtokové
poŤ ry v úzeŤí
ČŠťťostŠ, které řy Ťohly ořt ovŘt okolí hlukeŤ, řudou provád ťy v deťťích hodŠťách
prŘcovťích dťů. Po dořu provád ťí stŘvřy ťesŤí řýt prostor ovlŠvňováť ťŘdŤ rťýŤ hlukeŤ,
vŠřrŘceŤŠ Ř ot esy ťŘd Ťezí stŘťoveťou v ťŘ ízeťí vlády č. 272/2011 Sř., o ochrŘť zdrŘví
p ed ťep ízťŠvýŤŠ účŠťky hluku Ř vŠřrŘcí. P Š stŘvř řudou dodr ováťy vydŘťé po ŘdŘvky
Odřoru Švotťího prost edí. ZhotovŠtel stŘvřy še povŠťeť ř heŤ reŘlŠzŘce stŘvřy zŘšŠ ovŘt
po ádek ťŘ stŘveťŠ tŠ Ř ťezťečŠ ovŘt ve ešťá prostrŘťství, Ř v co ťešv t í Ťí e et Št
stávŘšící zeleň. V p ípŘd zťečŠ t ťí ve ešťých koŤuťŠkŘcí řude zŘšŠ t ťo šešŠch očŠst ťí.
Odpad ze stŘvřy řude t íd ť Ř lŠkvŠdováť ve sŤyslu ustŘťoveťí zákoťŘ č. 185/2001 Sř., o
odpŘdech, ve zť ťí pozd š ích p edpŠsů. Po ukoťčeťí stŘvřy še zhotovŠtel povŠťeť provést
úklŠd v ech ploch, které pro reŘlŠzŘcŠ stŘvřy pou ívŘl Ř uvést še do původťího stŘvu.
Odtokové poŤ ry řudou v průř hu výstŘvřy Š po dokoťčeťí ťezŤ ť ťy.
f)

po ŘdŘvky ťŘ ŘsŘťŘce, deŤolŠce, káceťí d evŠť

V ráŤcŠ stŘvřy řude ťutťo odstrŘťŠt část vŠťŠčťích Řd.

g)
po ŘdŘvky ťŘ ŤŘxŠŤálťí zářory zeŤ d lského půdťího foťdu ťeřo pozeŤků určeťých
k plť ťí fuťkce lesŘ (dočŘsťé / trvŘlé),
B heŤ stŘvřy ťeřude ťutťé provést ádťé zářory zeŤ d lského půdťího foťdy.
h)
úzeŤť techťŠcké podŤíťky (zešŤéťŘ Ťo ťost ťŘpošeťí ťŘ stávŘšící doprŘvťí Ř
technickou infrastrukturu),
Nov ťŘvr eťá koŤuťŠkŘce řude ťŘpošeťŘ ťŘ stávŘšící ořslu ťou koŤuťŠkŘcŠ III. t ídy.
NŘvrhovŘťé p ípošky řudou p Špošeťy ke stávŘšícíŤ rozvodůŤ, které vedou podél sŠlťŠce
II. t ídy ve východťíŤ sŤ ru od ořšektu – splŘ ková kŘťŘlŠzŘce, vodovod, sŠlové vedeťí NN.
ZískŘťá de ová vodŘ řude odvád ťŘ oddílťou kŘťŘlŠzŘcí zŘ účeleŤ zŘvlŘ ováťí okolťích
vinic. Vzhledem k lokŘcŠ řudovy ťeťí Ťo ťost p Špošeťí k plynovodu.
i)

v cťé Ř čŘsové vŘzřy stŘvřy, podŤŠňušící, vyvolŘťé, souvŠsešící ŠťvestŠce.

Nešsou evŠdováťy ádťé souvŠsešící Ř podŤŠňušící ŠťvestŠce.
B.2

Celkový popŠs stŘvřy

B.2.1

Účel u íváťí stŘvřy, záklŘdťí kŘpŘcŠty fuťkčťích šedťotek

ZŘdáťíŤ této práce řylo vytvo Št vhodťé zázeŤí pro výrořu víťŘ, šeho sklŘdováťí Ř expedŠcŠ
pro VŠťŘ ství LŘhofer. Návrh splňuše po ŘdŘvek vytvo eťí provozu s ročťí produkcí Ř
1 000 000 lŘhví. VýrořŘ še dle po ŘdŘvků doplť ťŘ ŘdŤŠťŠstrŘtŠvťíŤŠ prostory Ř tŘké ve ešťou
částí, kde se ťŘchází v 1.NP p Š hlŘvťíŤ vstupu ŤŘlý provoz vŠťotéky, showrooŤ Ř
degustŘčťí sklep s barrique sudy. V 2.NP je prostor restŘurŘčťího zŘ ízeťí se zázeŤíŤ.
V ťešvy íŤ 3.NP se pŘk ťŘchází ť kolŠk ŘpŘrtŤáťů určeťých pro krátkodořé uřytováťí
zákŘzťíků Ř ťáv t vťíků vŠťŘ ství. V celku tyto částŠ tvo í šedťu koŤpŘktťí řudovu.
ZáklŘdťí kŘpŘcŠty:
ZŘstŘv ťá plochŘ:
ObestŘv ťý prostor:
Celková u Štťá plochŘ:
Restaurace:
Uřytováťí:
Administrativa:

3 247 m2
30 424 m3
4 187 m2
80 osob
6 pokošů + 1 pro ŠŤořŠlťí
celkeŤ 12 ťáv t vťíků
4 kŘťcelá e, celkeŤ 10 prŘcovťíků

B.2.2

Celkové urřŘťŠstŠcké Ř ŘrchŠtektoťŠcké e eťí

a)

urbanismus – úzeŤťí regulŘce, koŤpozŠce prostorového e eťí

HlŘvťí koŤpozŠčťí osou še hlŘvťí sŠlťŠčťí koŤuťŠkŘce II. t ídy, která ohrŘťŠčuše pozeŤek
z východťí částŠ. Ořšekt še totŠ sŠtuováť podél této koŤuťŠkŘce. Severťí část ořšektu še pŘk
zalomena Ř rovťoř ť s vrstevťŠceŤŠ svŘ Štého povrchu částečť zŘpu t ťŘ do teréťu.

To Ťů e řýt velkou výhodou u vytvá eťí vhodťého prost edí pro výrořu, zráťí Ř sklŘdováťí
víťŘ. PŘrkovŠ t pro ve ešťost še sŠtuováťo podél stávŘšící účelové koŤuťŠkŘce III. t ídy.
CelkeŤ še zde ťŘvr eťo 20 pŘrkovŘcích stáťí pro osořťí ŘutoŤořŠly, plochŘ pro odstŘveťí
Řutořusu Ř t Š pŘrkovŘcí stáťí pro ŠŤořŠlťí. Toto pŘrkovŠ t p íŤo ťŘvŘzuše ťŘ p í
komunikace k hlŘvťíŤu vstupu pro ťáv t vťíky. Druhé pŘrkovŠ t – pro zŘŤ tťŘťce vŠťŘ ství
– se ťŘchází v severť š í částŠ, rovťoř ť s účelovou koŤuťŠkŘcí Ř severťíŤ k ídleŤ
ořšektu. Nov ťŘvr eťá koŤuťŠkŘce tŘk ořsluhuše ťešeť pŘrkovŠ t zŘŤ stťŘťců, Řle
p edev íŤ slou í k dojezdu k ŤŘťŠpulŘčťíŤu dvoru výrořťí částŠ.
b)

architektonické e eťí – koŤpozŠce tvŘrového e eťí, ŤŘterŠálové Ř řŘrevťé e eťí,

Půdorys ořšektu kopíruše šŠ zŤíť ťé koŤpozŠčťí osy Ř vytvá í tŘk ořšekt rozd leťý ťŘ dv
hlŘvťí k ídlŘ. Severťí část, která še částečť zŘpu t ťŘ do svŘ Štého teréťu, Ťá fuťkcŠ
výrořťí – ťŘchází se zde výrořťí Š sklŘdovŘcí prostory. JŠ ťí k ídlo še z částŠ fuťkčť
určeťo pro prezeťtŘcŠ Ř ŤŘlý prodeš víťŘ, p ŠčeŤ ve 2.NP se ťŘchází restŘurŘce se
zázeŤíŤ, ve 3. NP pŘk uřytováťí pro ťáv t vťíky Ř ŘdŤŠťŠstrŘtŠvťí část vŠťŘ ské výrořy.
Tyto dv hlŘvťí částŠ řudovy šsou ŘrchŠtektoťŠcky odlŠ eťy p edev íŤ Ťírou prosv tleťí
úzkýŤŠ, hrŘv rozčleť ťýŤŠ t rřŠťovýŤŠ okťy. NešvýrŘzť š í Ř ťeštrŘťspŘreťtť š í še tedy
šŠ ťí fŘsádŘ. St echŘ Ť ťí svoší vý ku v závŠslostŠ ťŘ teréťu, co podpo í dyťŘŤŠku objektu.
B.2.3

Celkové provozťí e eťí, techťologŠe výrořy

HlŘvťí všezd k objektu navazuje nejprve z koŤuťŠkŘce II. t ídy, dle stávŘšícího sšezdu ťŘ
účelovou koŤuťŠkŘcŠ III. t ídy. Podél této koŤuťŠkŘce še ťŘvr eťo pŘrkovŠ t pro ve ešťost.
Navazuje pak ťov ťŘvr eťá koŤuťŠkŘce, která slou í k p ístupu ťŘ pŘrkovŠ t zŘŤ stťŘťců
Ř p edev íŤ ťŘ ŤŘťŠpulŘčťí dvůr. P ed sŘŤotťýŤ všezdeŤ do dvorŘ še koŤuťŠkŘce opŘt eťŘ
řezpečťostťí závorou. Mostťí váhŘ Š ťásypkŘ ťŘ víťo šsou ťŘvr eťy tŘk, Řřy řyly doř e
p ístupťé dle pot eř provozu vŠťŘ ství.
B.2.4

BezřŘrŠérový u íváťí stŘvřy

Ořšekt še e eť řezřŘrŠérov . VertŠkálťí p eprŘvu ŠŤořŠlťích v ořšektu zŘšŠ uší dvŘ výtŘhy –
prvťí ve ve ešťé částŠ, který še určeť pro ve ešťost, tedy ťáv t vťíky; druhý še ťŘvr eť pro
zŘŤ stťŘťce vŠťŘ ství, ořsluhu Ř zásořováťí restŘurŘce Ř zŘŤ stťŘťce ŘdŤŠťŠstrŘtŠvy. Co se
týče hygŠeťŠckého zázeŤí, v 1.NP Š 2.NP ve ešťé částŠ ořšektu še k dŠspozŠcŠ sŘŤostŘtťé WC
pro ŠŤořŠlťí. Ve 3.NP, kde se ťŘchází ť kolŠk ŤŘlých ŘpŘrtŤáťů ke krátkodořéŤu uřytováťí,
je jeden z ťŠch p íŤo určeť Ř p Šzpůsořeť ŠŤořŠlťíŤ ťáv t vťíkůŤ, včetť koupelťy s WC,
které šsou součástí. K ořšektu p ŠléhŘšící pŘrkovŠ t Ťá vyhrŘzeťŘ 3 pŘrkovŘcí stáťí určeťá
pro ŠŤořŠlťí.
B.2.5

Bezpečťost p Š u íváťí stŘvřy

B heŤ provád ťí stŘvřy řudou respektováťy Ř dodr ováťy v echťy p edpŠsy, které souvŠsí
s ochranou ŠvotŘ Ř zdrŘví osoř, s ohledeŤ ťŘ řezpečťost práce.

Zákoť č. 309/2006 Sř.
Vyhlá kŘ č. 361/2007 Sř.
Vyhlá kŘ č. 268/2009 Sř.
K šedťotlŠvýŤ zŘ ízeťíŤ, ŠťstŘlŘcíŤ Ř rozvodůŤ, u ťŠch še to po Řdováťo, řudou vystŘveťy
revŠzťí zprávy Ř protokoly o způsořŠlostŠ k řezpečťéŤu provozu. K ve kerýŤ techťologŠckýŤ
zŘ ízeťíŤ v ořšektu řudou dolo eťy doklŘdy o způsořu řezpečťého u íváťí.
B.2.6 ZáklŘdťí chŘrŘkterŠstŠkŘ ořšektů
a)

stŘveřťí e eťí

NŘvr eťý ořšekt še koŤpŘktťí šedťodu e e eťou stŘvřou. Ořšekt še ťepodsklepeť Ř pouze
v šŠ ťí částŠ še vertŠkálť čleť ť ťŘ t Š ťŘdzeŤťí podlŘ í – ve ešťá část ořšektu. NŘd celýŤ
ořšekteŤ še plochá st echŘ. Co se týče koťstrukčťího systéŤu, šedťá se o elezořetoťový
skelet, koŤřŠťŘce ŤoťolŠtŠckého Š prefŘřrŠkovŘťého provedeťí. Oplá t ťí řudovy še e eťo
p edsŘzeťou prov trávŘťou fŘsádou.
b)

koťstrukčťí Ř ŤŘterŠálové e eťí

ZáklŘdové koťstrukce
NŘvr eťý ořšekt še e eť skeletovýŤ systéŤeŤ – elezořetoťové prefŘřrŠkovŘťé sloupy
zŘlo eťé šedťotlŠv ťŘ záklŘdových pŘtkách – prefŘřrŠkovŘťé kusy ze elezořetoťu. Sloupy
šsou vyztu eťy elezořetoťovýŤŠ průvlŘky v ořou sŤ rech. Ve keré koťstrukce, které šsou
v koťtŘktu se zeŤŠťou, řudou e eťy vodostŘveřťíŤ řetoťeŤ C 25/30, ocel B200A. P ed
provád ťíŤ záklŘdových koťstrukcí še t eřŘ provést šíŤŘcí vedeťí řleskosvodu Ř ťápodořť
tŘké vy e Št prostupy pro rozvody Šť eťýrské sít .
ZeŤťí vlhkost
OdŠzolováťí zeŤťí vlhkostŠ řude e eťo pou ŠtíŤ vodostŘveřťího řetoťu vhodťého pro spodťí
stŘvřu. Stešť tŘk Š hydroŠzolŘčťíŤŠ ŘsfŘltovýŤŠ pŘsy.
SvŠslé koťstrukce
SvŠslýŤŠ ťosťýŤŠ koťstrukceŤŠ šsou elezořetoťové prefŘřrŠkovŘťé sloupy o prů ezu
300 x 300 mm z řetoťu t . C25/30 Ř výztu í B500A. Ořvodové st ťy šsou vystŘv ťy
z výplňového zdiva Ytong P4 550 o tl. 300 mm. Z vť š í strŘťy šsou st ťy zŘtepleťy EPS
ŠzolŘcí v tl. 100 ŤŤ. NŘ p Špevť ťé ťosťé hlŠťíkové ráŤy šsou pŘk ořkládáťy velkoforŤátové
fŘsádťí desky – sklovlákťořetoťové o ŤŘxŠŤálťích rozŤ rech 3900 x 1200 mm, tl. 14 mm. Co
se týče vťŠt ťích ťeťosťých p íček, tŘké šsou e eťy systéŤeŤ
Ytong P4 550 v tlou kách 100 ŤŤ, 150 ŤŤ, 300 ŤŤ. Jedťá se o p esťé p íčkovky, které šsou
zd ťy ťŘ teťké ŤŘltové lo e tl. 1-3 ŤŤ. Provád ťí ve kerých svŠslých koťstrukcí řude
v souladu s techťologŠckýŤŠ p edpŠsy výrořce. TŘké kotveťí p íček k ostŘtťíŤ koťstrukcíŤ
řude provád ťo dle po ŘdŘvků Ř p edpŠsů výrořce.
Vodorovťé koťstrukce
Stropťí koťstrukce še e eťŘ šŘko elezořetoťová deskŘ – šedťosŤ rť vyztu eťá,
tl. 300 ŤŤ. Desky šsou ulo eťy ťŘ elezořetoťové průvlŘky – ťosťá skeletová koťstrukce.
Vodorovťé koťstrukce šsou vyrořeťy z řetoťu t . C25/30, ocel B500.

Do desek lze vytvo Št otvory pro průchody kŘťŘlŠzŘce Ř ŠťstŘlŘcí. V e Ťusí řýt stŘtŠcky
posouzeno a p ípŘdť doplť ťo o výztu v ořlŘstŠ v t ích otvorů. Ve v t Šť Ťístťostí ve
ve ešťé částŠ šsou průvlŘky ťep Šzťáťy Ř v ŠťterŠéru zŘkryty zŘv eťýŤŠ podhledovýŤŠ sdk
deskŘŤŠ. Av Řk výrořŘ še v celé plo e řez podhledů, ve keré ŠťstŘlŘčťí potruří Ř kŘřelá e
jsou tak v ŠťterŠéru p Šzťáťy. V prostorech řez podhledů še ťutťo elezořetoťovou stropťí
desku opŘt Št ochrŘťťýŤ hydrofořťíŤ ťát reŤ. P eklŘdy ťŘd okťy Š ťŘd dve ŤŠ v ťeťosťých
zdech šsou podořťého typu – Ytong – í kŘ dle tlou ky zdŠvŘ (100 – 300 mm), o vý ce 250
mm.
St echŘ
Celý ořšekt še zŘst e eť šedťoplá ovou plochou st echou s klasickou skladbou. Odvod
srá kových vod še zŘšŠ t ť st e ťíŤŠ vtoky o průŤ ru 150 ŤŤ, který še vyřŘveť záchytťýŤ
ko eŤ Ř opŘt eť pŘroťepropustťou ŠzolŘcí, která zŘřrŘňuše ťe ádoucí koťdeťzŘcŠ vodťích
pŘr. SklŘdřy šsou defŠťováťy ve výkresové dokuŤeťtŘcŠ Š výpŠsu sklŘdeř.
SchodŠ t
HlŘvťíŤ vťŠt ťíŤ schodŠ t Ť še t írŘŤeťťé schodŠ t ve ve ešťé částŠ ořšektu. Jedťá se o
ocelové schodŠ t s dv ŤŘ ťosťýŤŠ schodťŠceŤŠ. Stupť šsou z desek o tl. 50 mm z duřového
d evŘ. Pro vy í úroveň řezpečťostŠ p Š provozu šsou po celé vý ce schodŠ t stupť
šedťotlŠv opŘt eťy LED pásky. SchodŠ t še ukotveťo do skrytých ocelových sloupků, které
jsou ulo eťy v ťeťosťé p íčce. Druhé schodŠ t še určeťo pro zŘŤ stťŘťce výrořy,
ŘdŤŠťŠstrŘtŠvy Ř restŘurŘce, stešť šŘko šeší zásořováťí. Jedťá se o šedťoduché dvourŘŤeťťé
elezořetoťové schodŠ t , které še z šedťé strŘťy vetkťuto do ťosťé st ťy. Pochozí plocha
še uprŘveťŘ epoxŠdovou st rkou.
VýtŘh
V ořšektu šsou ťŘvr eť dvŘ výtŘhy, ořŘ p ŠléhŘšící schodŠ tŠ 1 ťeřo schodŠ tŠ 2. Ve ve ešťé
část še určeť p edev íŤ pro pohyř ťáv t vťíků – restŘurŘce čŠ uřytováťí. Druhý výtŘh
uŤíst ťý u schodŠ t 2 še určeť pro zŘŤ stťŘťce – p edev íŤ ŘdŤŠťŠstrŘtŠvy, Řle tŘké
k zásořováťí restŘurŘce v druhéŤ podlŘ í.
OřŘ výtŘhy svýŤŠ rozŤ ry Ř provedeťíŤ uŤo ňuší p eprŘvu osoř s oŤezeťou schopťostí
pohyřu Ř orŠeťtŘce, včetť t ch ťŘ ŠťvŘlŠdťíŤ vozíku. Pro řezpečťost p Š Ťoťtá Š Š provozu
výtŘhů řudou dodr eťy v echťy p edpŠsy Ř po ŘdŘvky výrořce.
VťŠt ťí zářrŘdlí Ř ŤŘdlŘ
ZářrŘdlí u schodŠ t 1 ve ve ešťé částŠ še ocelové s d ev ťýŤ ŤŘdleŤ – podrořť š í e eťí
vŠz slo kŘ D – ArchŠtektoťŠcký detŘŠl.
ZářrŘdlí Š ŤŘdlo ke schodŠ tŠ 2 v částŠ pro zŘŤ stťŘťce podťŠku še celokovové – ocelové.
RozŤ ry Ř provedeťí zářrŘdlí Š ŤŘdel odpovídá ťorŤ ČSN 73 4130.

ÚprŘvy povrchů
VťŠt ťí oŤítky šsou šedťovrstvé o šedťotťé tlou ce 5 ŤŤ, koťkrétť oŤítky CEMIX –
sádrová gletovŘťá. OŤítku lze reŘlŠzovŘt ručť Š strošť , dle po ŘdŘvku ŠťvestorŘ.
SádrokŘrtoťové podhledy řudou o et eťy peťetrŘčťíŤ ťát reŤ Ř oŤítťuty st rkovou oŤítkou
Weber. Dle po ŘdŘvků ťŘ dŘťé ŤístťostŠ Ř prostory šsou ť které st ťy ořlo eťy kerŘŤŠckýŤ
obkladem RAKO – SANDY WITV4670 do vý ky 2100 ŤŤ. OřklŘdy ŤŘší šedťotťý rozŤ r 30 x 60
cŤ. Stešť šŘko kerŘŤŠcké dlŘ dŠce řudou lepeťy stŘťdŘrdťíŤ lepŠdleŤ pro lepeťí kerŘŤŠckých
dlŘ eř Ř ořklŘdů v ŠťterŠéru, Ř to v tlou ce ccŘ 10 ŤŤ.
Tepelť ŠzolŘčťí e eťí
PodlŘhy Š st ťy p Šlehlé k zeŤŠť šsou dostŘtečť tepelť odŠzolováťy extrudovŘťýŤ
polystyreťeŤ XPS. Tlou ky Ř koťkrétťí výrořky šsou specŠfŠkováťy v ráŤcŠ dokuŤeťtŘce pro
provedeťí stŘvřy – C-07 VýpŠs ťŘvr eťých sklŘdeř koťstrukcí. PodlŘhy ťŘd vytáp ťýŤŠ
vťŠt ťíŤŠ prostory šsou odŠzolováťy tepelť Ř zároveň ŘkustŠcky poŤocí EPS RŠgŠfloor 4000,
šeho tlou kŘ še 50 ŤŤ. V echťy st e ťí koťstrukce šsou tepelť Šzolováťy EPS deskŘŤŠ
v růzťých tlou kách. EPS desky tvo í tŘké spádovou vrstvu koťstrukce.
Podhledy
TéŤ ve v ech ve ešťých prostorech včetť hygŠeťŠckého zázeŤí Ř ŘpŘrtŤáťů pro
krátkodořé uřytováťí ťáv t vťíků šsou ťŘvr eťy SDK podhledy v růzťých vý kách (vŠz
výkresová dokuŤeťtŘce DPS). SDK desky RIGITON o tl. 12,5 ŤŤ šsou p Špevť ťy ťŘ zŘv eťých
systéŤech kovových ro tů RIGIPS. V e řude provád ťo dle pokyťů Ř po ŘdŘvků výrořce.
Podlahy
MŘterŠálové e eťí podlŘh še závŠslé ťŘ fuťkcŠ Ř provozu dŘťého prostoru. Ve ve ešťých
Ťístech še p evá ť ťŘvr eťŘ ťá lŘpťá vrstvŘ šŘko lítá sŘŤoťŠvelŘčťí epoxŠdová st rkŘ.
Prostory hygŠeťŠckého zázeŤí, kuchyť restŘurŘce, sklŘdy Ř techťŠcké ŤístťostŠ ŤŘší
kerŘŤŠckou dlŘ řu. Zřylé prostory šŘko kŘťcelá e, zŘsedŘcí Ťístťost ťeřo ŘpŘrtŤáťy ŤŘší
vŠťylovou podlŘhovou krytŠťu. Tlou kŘ tepelťé Ř ŘkustŠcké ŠzolŘce še ořecť o tl. 50 ŤŤ,
av Řk vý kŘ podklŘdťí vrstvy še vŘrŠŘřŠlťí dle tlou ky odlŠ ťých ťá lŘpťých vrstev.
P echody ŤezŠ růzťýŤŠ typy povrchových ŤŘterŠálů řudou e eťy vhodťýŤŠ p echodovýŤŠ
lŠ tŘŤŠ. Ořšekt še vytáp ť poŤocí podlŘhového topeťí – ulo eťŘ tepelťá roho . Podrořť š í
ŠťforŤŘce o sklŘdřách vŠz C-07 VýpŠs ťŘvr eťých sklŘdeř koťstrukcí.
Výplť otvorů
V celéŤ ořšektu šsou d evohlŠťíková okťŘ se skrytýŤŠ ráŤy, zŘskleťá ŠzolŘčťíŤ trošskleŤ od
výrořce SLAVONA – provedeťí PROGRESSION. JešŠch součŠťŠtel prostupu teplŘ U se pohybuje
v rozŤezí 0,5 – 0,6 W/m2.K – dle rozŤ rů. Co se týče pŘrŘpetů, veťkovťí šsou
z pozŠťkovŘťého plechu – řŘrvŘ RAL 9007 ŤŘtťá edá Ř vťŠt ťí šsou z Ťod íťového d evŘ –
masiv.
V echťy ŠťterŠérové dve e šsou od fŠrŤy SAPELI – typ BONALANA. Jsou ťŘvr eťy d ev ťé
s dýhou v dekoru ř ízy. SvýŤŠ sv tlýŤŠ í kŘŤŠ se pohyřuší v rozŤezí 700 – 900 mm.
V echťy šsou stešťé vý ky – k ídlo: 2100 ŤŤ, záruřeň 2150 ŤŤ. Dve e u hygŠeťŠckého zázeŤí
šsou ťŘvr eťy ťŘvíc s vod odolťou úprŘvou, stešť šŘko u techťŠckých Ťístťostí, kde šsou
ťŘvíc ořohŘceťy o protŠhlukovou úprŘvu.
Výplť otvorů Š kleŤpí ské Ř truhlá ské prvky šsou koťkrétť popsáťy ve VýpŠsu prvků C-08.

Oplechováťí
NŘvr eťé kleŤpí ské prvky vŠz C-07 VýpŠs ťŘvr eťých sklŘdeř koťstrukcí
c)

ŤechŘťŠcká odolťost Ř stabilita

StŘvřŘ še dostŘtečť stŘřŠlťí Š ŤechŘťŠcky odolťá, tŘk Řřy ř heŤ výstŘvřy ŘťŠ ř heŤ
provozu ťedocházelo k ťe ádoucíŤ techťŠckýŤ prořléŤůŤ, p etvo eťí, ťeřo dokoťce z íceťí,
po kozeťí sŘŤotťé stŘvřy ŘťŠ ŠťstŘlŘcí Ř techťŠckého vyřŘveťí ořšektu.
B.2.7

ZáklŘdťí chŘrŘkterŠstŠkŘ techťŠckých Ř techťologŠckých zŘ ízeťí

a)

techťŠcké e eťí

Ořšekt še p Špošeť k ve ešťéŤu vodovodu pŠtťé vody, splŘ kové kŘťŘlŠzŘcŠ Ř sŠlovéŤu vedeťí
NN. V e še e eťo zeŤťíŤ vedeťíŤ. ZískŘťá de ová vodŘ řude odvád ťŘ vlŘstťí de ovou
kŘťŘlŠzŘcí z ořšektu Ř zp tť vyu ŠtŘ k zŘvlŘ ováťí okolťí vŠťŠce.
b)

výčet techťŠckých Ř techťologŠckých zŘ ízeťí

Do ťové řudovy šsou ťŘvr eťy dvŘ osořťí výtŘhy Ř tŘké strošovťŘ vzduchotechťŠky (v úrovťŠ
3.NP). ZŤíť ťá techťologŠcká zŘ ízeťí šsou zŘkresleťŘ v dílčích částech prošektové
dokumentace – ťeťí součástí této práce.

B.2.8
Po árť řezpečťostťí e eťí
a)
rozd leťí stŘvřy Ř ořšektů do po árťích úseků,
b)
výpočet po árťího rŠzŠkŘ Ř stŘťoveťí stupť po árťí řezpečťostŠ,
c)
zhodnoceťí ťŘvr eťých stŘveřťích koťstrukcí Ř stŘveřťích výrořků včetť po ŘdŘvků
ťŘ zvý eťí po árťí odolťostŠ stŘveřťích koťstrukcí,
d)
zhodťoceťí evŘkuŘce osoř včetť vyhodťoceťí úťŠkových cest,
e)
zhodťoceťí odstupových vzdáleťostí Ř vyŤezeťí po árť ťeřezpečťého prostoru
f)
zŘšŠ t ťí pot eřťého Ťťo ství po árťí vody, pop ípŘd šŠťého hŘsŠvŘ, včetť
rozŤíst ťí vťŠt ťích Ř vť š ích odř rťých Ťíst,
g)
zhodťoceťí Ťo ťostŠ provedeťí po árťího zásŘhu (p ístupové koŤuťŠkŘce, zásŘhové
cesty),
h)
zhodťoceťí techťŠckých Ř techťologŠckých zŘ ízeťí stŘvřy (rozvodťá potruří,
vzduchotechťŠcká zŘ ízeťí),
i)
posouzeťí po ŘdŘvků ťŘ zŘřezpečeťí stŘvřy po árť řezpečťostťíŤŠ zŘ ízeťíŤŠ,
j)
rozsŘh Ř způsoř rozŤíst ťí výstrŘ ťých Ř řezpečťostťích zťŘček Ř tŘřulek.
e eťí ťeťí součástí této práce.

B.2.9

ZásŘdy hospodŘ eťí s energiemi

a)

krŠtérŠŘ tepelť techťŠckého hodťoceťí,

e eťí ťeťí součástí této práce.
b)

eťergetŠcká ťáročťost stŘvřy,

e eťí ťeťí součástí této práce.
c)

posouzeťí vyu Ští ŘlterťŘtŠvťích zdrošů eťergŠí.

V prošektu ťeřyl ťŘvr eť ŘlterťŘtŠvťí zdroš eťergŠe.
B.2.10 HygŠeťŠcké po ŘdŘvky ťŘ stŘvřy, po ŘdŘvky ťŘ prŘcovťí Ř koŤuťálťí prost edí
ZásŘdy e eťí pŘrŘŤetrů stŘvřy (v tráťí, vytáp ťí, osv tleťí, zásořováťí vodou, odpŘdů
Řpod.) Ř dále zásŘdy e eťí vlŠvu stŘvřy ťŘ okolí (vŠřrŘce, hluk, prŘ ťost Řpod.).
V tráťí še e eťo ťuceťýŤ rovťotlŘkýŤ v tráťíŤ. Ve v t Šť Ťístťostí še dostŘčušící tŘké
p Šrozeťé v tráťí okťy, ŤŠťŠŤálť tŘŤ, kde še to uŤo ť ťo. Podořť Š osv tleťí Ř prosluť ťí
vťŠt ťích prostorů še zŘšŠ t ťo p Šrozeť okťy. Pouze ve výrořťí částŠ ťeťí dostŘčušící, čo
še odůvodť ťo sťŘhou o vytvo eťí co ťešstŘřŠlť š ího Ř ťešvhodť š ího ŤŠkroklŠŤŘ pro výrořu,
zráťí Ř sklŘdováťí víťŘ. P Šrozeťé v tráťí řude v pot eřťých Ťístech ťŘhrŘzeťo, pop .
dopln ťo uŤ lýŤ osv tleťíŤ. Výř r koťkrétťích svítŠdel dle stŘveřťíkŘ Ř prošektu
elektroinstalace. V ořšektu ťeťí ťŘvr eťo uŤístŠt šŘkýkolŠ výzťŘŤťý zdroš hluku čŠ vŠřrŘcí.
StŘvřŘ zŘšŠ uše dostŘtečťou ochrŘťu protŠ hluku Ř vŠřrŘcíŤ, která řy ťŘru ovŘlŘ pohodu
u ŠvŘtele, šeho zdrŘví Ř ťevyhovovŘlŘ řy dŘťéŤu prost edí. StrošovťŘ vzduchotechťŠky řude
zŘřudováťŘ dle po ŘdŘvků ťŘ hluk Ř vŠřrŘce v ostŘtťích částech řudovy.

B.2.11 OchrŘťŘ stŘvřy p ed ťegŘtŠvťíŤŠ účŠťky vť š ího prost edí,
a)

ochrŘťŘ p ed proťŠkáťím radonu z podlo í,

PrůzkuŤ rŘdoťu ťeťí součástí této práce.
b)

ochrŘťŘ p ed řludťýŤŠ proudy,

PrůzkuŤ řludťých proudů ťeťí součástí této práce.
c)

ochrŘťŘ p ed techťŠckou seŠzŤŠcŠtou,

PrůzkuŤ seŠzŤŠckého půsořeťí ťeťí součástí této práce. Pouze koťstrukce zŘsŘ eťé
techťŠckou seŠzŤŠcŠtou t kých ťáklŘdťích vozů v ořlŘstŠ ŤŘťŠpulŘčťího dvoru šsou toŤuto
ťŘŤáháťí p Šzpůsořeťy.

d)

ochrŘťŘ p ed hlukeŤ,

Neťí ťutťé e Št specŠálťí ochrŘťu vťŠt ťího prostoru ořšektu. StrošovťŘ vzduchotechťŠky
řude zŘřudováťŘ dle po ŘdŘvků ťŘ hluk Ř vŠřrŘce v ostŘtťích částech řudovy.
e)

protŠpovodňová opŘt eťí.

Neťí pot eřŘ e Št, ťová protŠpovodňová opŘt eťí ťevzťŠkŘší.
B.3

P Špošeťí ťŘ techťŠckou ŠťfrŘstrukturu

a)

ťŘpošovŘcí ŤístŘ techťŠcké ŠťfrŘstruktury,

Objekt je p Špošeť k ve ešťéŤu vodovodu pŠtťé vody, splŘ kové kŘťŘlŠzŘcŠ Ř sŠlovéŤu vedeťí
NN. V e še e eťo zeŤťíŤ vedeťíŤ. ZískŘťá de ová vodŘ řude odvád ťŘ vlŘstťí de ovou
kŘťŘlŠzŘcí z ořšektu Ř zp tť vyu ŠtŘ k zŘvlŘ ováťí okolťí vŠťŠce.
b)

p ŠpošovŘcí rozŤ ry, výkoťové kŘpŘcŠty Ř délky.

Podrořťé e eťí ťeťí součástí této práce.
B.4

DoprŘvťí e eťí

a)

popŠs doprŘvťího e eťí,

PozeŤek sousedí s koŤuťŠkŘcí II. t ídy z východťí částŠ Ř s koŤuťŠkŘcí III. t ídy ťŘ šŠhu.
b)

ťŘpošeťí úzeŤí ťŘ stávŘšící doprŘvťí infrastrukturu,

HlŘvťí všezd k objektu navazuje nejprve z koŤuťŠkŘce II. t ídy, dle stávŘšícího sšezdu ťŘ
účelovou koŤuťŠkŘcŠ III. t ídy. Podél této koŤuťŠkŘce še ťŘvr eťo pŘrkovŠ t pro ve ešťost.
NŘvŘzuše pŘk ťov ťŘvr eťá koŤuťŠkŘce, která slou í k p ístupu ťŘ pŘrkovŠ t zŘŤ stťŘťců
Ř p edev íŤ ťŘ ŤŘťŠpulŘčťí dvůr.
c)

doprava v klidu,

PŘrkovŘcí plochŘ pro ve ešťost
v šŠ ťí částŠ e eťého úzeŤí. K
Řutořus Ř 3 stáťí pro ŠŤořŠlťí.
ŤŘťŠpulŘčťího dvoru v severť š
pro ŠŤořŠlťí.
d)

še uŤíst ťŘ podél stávŘšící Ř zŘťechŘťé koŤuťŠkŘce III. t ídy
dŠspozŠcŠ še 20 Ťíst pro osořťí ŘutoŤořŠly, plocha pro
Druhá pŘrkovŘcí plochŘ pro zŘŤ stťŘťce še sŠtuováťŘ podél
í částŠ. ZŘŤ stťŘťcůŤ slou í 22 pŘrkovŘcích Ťíst Ř 2 stáťí

p í Ř cyklŠstŠcké stezky.

Nešsou evŠdováťy ádťé výzťŘŤťé p í ŘťŠ cyklŠstŠcké stezky.

B.5
a)

e eťí vegetŘce Ř souvŠsešících teréťťích úprŘv
teréťťí úprŘvy

P ed sŘŤotťou výstŘvřou še ťutťé odstrŘťŠt část stávŘšících vŠťŠčťích Řd.
b)

pou Šté vegetŘčťí prvky

Pro ťov vytvo eťé zŘtrŘvť ťé plochy v Ťíst stávŘšících vŠťŠčťích Řd řude pou ŠtŘ
záklŘdťí trŘvťí sŤ s, která řude dostŘtečť odolťá Ř řezúdr řová – vhodťá pro výrořťí
objekty.
c)

řŠotechťŠcká opŘt eťí.

e eťí ťeťí součástí této práce.
B.6

PopŠs vlŠvů stŘvřy ťŘ Švotťí prost edí Ř šeho ochrana

a)

vlŠv stŘvřy ťŘ Švotťí prost edí – ovzdu í, hluk, vodŘ, odpŘdy Ř půdŘ,

P ed sŘŤotťou výstŘvřou še ťutťé odstrŘťŠt část stávŘšících vŠťŠčťích Řd.
JŠťŘk ťeřude ťutťé provád t zásŘdťí teréťťí úprŘvy.
b)
vlŠv stŘvřy ťŘ p írodu Ř krŘšŠťu (ochrŘťŘ d evŠť, ochrŘťŘ pŘŤátťých stroŤů, ochrŘťŘ
rostlŠť Ř ŠvočŠchů Řpod.), zŘchováťí ekologŠckých fuťkcí Ř vŘzeř v krŘšŠť ,
Po dokoťčeťí stŘvřy řudou ťŘru eťé plochy dostŘtečť ohuŤusováťy Ř ťov zŘtrŘvť ťy,
pop . ťov osázeťy vŠťťou révou. ZŘchovŘťá révŘ řude ř heŤ stŘvřy dle pot eřy opŘt eťŘ
pot eřťýŤŠ ochrŘťťýŤŠ prvky pro šeší úsp ťé Ř řezúhoťťé zŘchováťí.
NŘ e eťéŤ úzeŤí se ťeťŘchází ádťé pŘŤátťé stroŤy Ř šŠťé rostlŠťy k ochrŘť .
c)

vlŠv stŘvřy ťŘ soustŘvu chráť ťých úzeŤí NŘturŘ 2000,

NŘ e eťéŤ úzeŤí se ťeťŘchází ádťá evropsky výzťŘŤťá lokŘlŠtŘ ťeřo ptŘčí ořlŘst
pod ochranou Natura 2000.
d)

ťávrh zohledť ťých podŤíťek ze záv ru zšŠ ovŘcího ízeťí ťeřo stŘťovŠskŘ EIA,

Neťí součástí této práce.
e)
ťŘvrhovŘťá ochrŘťťá Ř řezpečťostťí pásŤŘ, rozsŘh oŤezeťí Ř podŤíťky ochrŘťy
podle šŠťých právťích p edpŠsů.
Nešsou ťŘvr eťŘ ádťá ťová ochrŘťťá Ř řezpečťostťí pásŤŘ.

B.7

Ochrana obyvatelstva

Splť ťí záklŘdťích po ŘdŘvků z hledŠskŘ plť ťí úkolů ochrŘťy ořyvŘtelstvŘ.
NŘvr eťý ořšekt ťeťí určeť pro ochranu obyvatelstva.
B.8

ZásŘdy orgŘťŠzŘce výstŘvřy

a)

pot eřy Ř spot eřy rozhodušících ŤédŠí Ř hŤot, šešŠch zŘšŠ t ťí,

Dodavatel stavby še povŠťeť dohodťout Ř ťŘhlásŠt odř r eťergŠí se stŘveřťíkeŤ, pop . Š
s dŘťýŤ správceŤ sít . Vyt eťá zeŤŠťŘ řude zťovuvyu ŠtŘ k teréťťíŤ úprŘváŤ – osŘzeťí
částŠ ořšektu do teréťu. P eřytečťá zeŤŠťŘ řude dle p edpŠsů odvezeťŘ ťŘ skládku.
b)

odvodť ťí stŘveťŠ t

e eťí ťeťí součástí této práce.
c)

ťŘpošeťí stŘveťŠ t ťŘ stávŘšící doprŘvťí Ř techťŠckou ŠťfrŘstrukturu,

StŘveťŠ t řude ťŘpošeťo ťŘ stávŘšící koŤuťŠkŘce – koŤuťŠkŘcŠ II. t ídy Ř ťŘ ťŠ ťŘvŘzušící
ořslu ťou koŤuťŠkŘcŠ III. t ídy.
d)

vlŠv provád ťí stŘvřy ťŘ okolťí stŘvřy Ř pozeŤky

ČŠťťostŠ, které řy Ťohly ořt ovŘt okolí hlukeŤ, řudou provád ťy v deťťích hodŠťách
prŘcovťích dťů. Po dořu provád ťí stŘvřy ťesŤí řýt prostor ovlŠvňováť ťŘdŤ rťýŤ hlukeŤ,
vŠřrŘceŤŠ Ř ot esy ťŘd Ťezí stŘťoveťou v ťŘ ízeťí vlády č. 272/2011 Sř., o ochrŘť zdrŘví
p ed ťep ízťŠvýŤŠ účŠťky hluku Ř vŠřrŘcí. P Š stŘvř řudou dodr ováťy vydŘťé po ŘdŘvky
Odřoru Švotťího prost edí. ZhotovŠtel stŘvřy še povŠťeť ř heŤ reŘlŠzŘce stŘvřy zŘšŠ ovŘt
po ádek ťŘ stŘveťŠ tŠ Ř ťezťečŠ ovŘt ve ešťá prostrŘťství, Ř v co ťešv t í Ťí e et Št
stávŘšící zeleň. V p ípŘd zťečŠ t ťí ve ešťých koŤuťŠkŘcí řude zŘšŠ t ťo šešŠch očŠst ťí.
OdpŘd ze stŘvřy řude t íd ť Ř lŠkvŠdováť ve sŤyslu ustŘťoveťí zákoťŘ č. 185/2001 Sř., o
odpŘdech, ve zť ťí pozd š ích p edpŠsů. Po ukoťčeťí stŘvřy še zhotovŠtel povŠťeť provést
úklŠd v ech ploch, které pro reŘlŠzŘcŠ stŘvřy pou ívŘl Ř uvést še do původťího stŘvu.
Odtokové poŤ ry řudou v průř hu výstŘvřy Š po dokoťčeťí ťezŤ ť ťy.
e)

ochrŘťŘ okolí stŘveťŠ t Ř po ŘdŘvky ťŘ souvŠsešící ŘsŘťŘce, deŤolŠce, káceťí d evŠť,

Po dořu provád ťí stŘveřťích prŘcí řude stŘveťŠ t oploceťo. P Š reŘlŠzŘcŠ stŘvřy Ťusí řýt
dodr eťy v echťy techťologŠcké p edpŠsy, p edepsŘťé prŘcovťí postupy Ř ve keré p edpŠsy o
řezpečťostŠ práce. Po celou dořu stŘvřy Ťusí řýt účŠťťýŤ způsořeŤ udr ováť řezpečťý stŘv
prŘcovťích ploch Ř p ístupových koŤuťŠkŘcí ťŘ stŘveťŠ t (prŘcovŠ t ). P Š stŘveřťích prŘcích
zŘ sťí eťé vŠdŠtelťostŠ Ťusí řýt zŘšŠ t ťo dostŘtečťé osv tleťí. VýstŘvřŘ sŠ ťevy ádá ádťé
deŤolŠce Ř káceťí d evŠť.

f)

ŤŘxŠŤálťí zářory pro stŘveťŠ t (dočŘsťé / trvŘlé),

StŘveťŠ t ťeřude vy ŘdovŘt dočŘsťé ŘťŠ trvŘlé zářory.
g)

ŤŘxŠŤálťí produkovŘťá Ťťo ství Ř druhy odpŘdů Ř eŤŠsí p Š výstŘvř , šešŠch lŠkvŠdŘce,

SŘŤotťou výstŘvřou ťedošde k produkcŠ odpŘdů. S p ípŘdťýŤ vzťŠklýŤ odpŘdeŤ řude ťŘlo eťo
dle po ŘdŘvku odřoru Švotťího prost edí MML.
h)

řŠlŘťce zeŤťích prŘcí, po ŘdŘvky ťŘ p ísuť ťeřo depoťŠe zeŤŠť,

Vyt eťá zeŤŠťŘ řude zťovuvyu ŠtŘ k teréťťíŤ úprŘváŤ – osŘzeťí částŠ ořšektu do teréťu.
P eřytečťá zeŤŠťŘ řude dle p edpŠsů odvezeťŘ ťŘ skládku.
ZeŤťí práce řudou co ťešúsporť š í.
i)

ochrana Švotťího prost edí p Š výstŘvř ,

Po dořu provád ťí stŘvřy ťesŤí řýt okolťí prostor ovlŠvňováť ťŘdŤ rťýŤ hlukeŤ, vŠřrŘceŤŠ
Ř ot esy ťŘd Ťez stŘťoveťou v ťŘ ízeťí vlády č. 148/2006 Sř., o ochrŘť zdrŘví p ed
ťep ízťŠvýŤŠ účŠťky hluku Ř vŠřrŘcí (hlŘdŠťŘ hluku ze stŘveřťí čŠťťostŠ ťesŤí p esáhťout ve
veťkovťíŤ prostoru hodťotu 65 dB v doř od 7 do 21 hodŠť Ř v doř od 21 do 7 hodŠť 45
dB). V p ípŘd zťečŠst ťí ve ešťých koŤuťŠkŘcí řude zŘšŠ t ťo šešŠch čŠ t ťí.
OdpŘd ze stŘvřy řude t íd ť Ř lŠkvŠdováť ve sŤyslu ustŘťoveťí zákoťŘ č. 185/2001 Sř., o
odpŘdech, ve zť ťí pozd š ích p epŠsů. Povrchy zŘsŘ eťé ťeřo ťŘru eťé stŘveřťí čŠťťostí
řudou po ukoťčeťí stŘveřťích prŘcí uvedeťy do původťího stŘvu.
j)
zásŘdy řezpečťostŠ Ř ochrŘťy zdrŘví p Š prácŠ ťŘ stŘveťŠ tŠ, posouzeťí pot eřy
koordŠťátorŘ řezpečťostŠ Ř ochrŘťy zdrŘví p Š prácŠ podle šŠťých právťích p edpŠsů,
P Š provád ťí stŘvřy še ťutťo dodr et v echťy p íslu ťé ťorŤy Ř p edpŠsy Ř p Š stŘveřťí
čŠťťostŠ Ťusí řýt respektováťy zásŘdy řezpečťostŠ práce podle p íslu ťých zákoťů, vyhlá ek,
ťŘ ízeťí Ř ČSN. Jedťá se zešŤéťŘ o:
- Zákoť 183/2006 Sř. StŘveřťí zákoť
- Zákoť č. 262/2006 Sř. Zákoťík práce
- Zákoť č. 309/2006 Sř., kterýŤ se uprŘvuší dŘl í po ŘdŘvky řezpečťostŠ
Ř ochrŘťy zdrŘví p Š prácŠ v prŘcovť právťích vztŘzích Ř o zŘšŠ t ťí
řezpečťostŠ Ř ochrŘťy zdrŘví p Š čŠťťostŠ ťeřo poskytováťí slu eř
ŤŠŤo prŘcovť právťí vztŘhy (zákoť o zŘšŠ t ťí dŘl ích podŤíťek
řezpečťostŠ Ř ochrŘťy zdrŘví p Š prácŠ)
- NŘ ízeťí vlády č. 362/2005 Sř. o řlŠ ích po ŘdŘvcích ťŘ řezpečťost Ř
ochrŘťu zdrŘví p Š prácŠ ťŘ prŘcovŠ tích s ťeřezpečíŤ pádu z vý ky
nebo do hloubky
- NŘ ízeťí vlády č. 591/2006 Sř. o řlŠ ích ŤŠťŠŤálťích po ŘdŘvcích ťŘ
řezpečťost Ř ochrŘťu zdrŘví p Š prácŠ ťŘ stŘveťŠ tích
- NŘ ízeťí vlády č. 378/2001 Sř., který se stŘťoví řlŠ í po ŘdŘvky ťŘ
řezpečťý provoz Ř pou íváťí strošů Ř techťŠckých zŘ ízeťí

-

-

k)

NŘ ízeťí vlády č. 361/2007 Sř., kterýŤ se stŘťoví podŤíťky ochrŘťy
zdrŘví p Š prácŠ
NŘ ízeťí vlády č. 495/2001 Sř., kterýŤ se stŘťoví rozsŘh Ř řlŠ í
podŤíťky poskytováťí osořťích ochrŘťťých prŘcovťích prost edků
NŘ ízeťí vlády č. 101/2005Sř. o podrořť š ích po ŘdŘvcích ťŘ
prŘcovŠ t Ř prŘcovťí prost edí
Vyhlá kŘ č. 268/2009 Sř., o techťŠckých po ŘdŘvcích ťŘ stŘvřy
Vyhlá kŘ č. 48/1982., kterou se stŘťoví záklŘdťí po ŘdŘvky k zŘšŠ t ťí
řezpečťostŠ práce Ř techťŠckých zŘ ízeťí, ve zť ťí vyhl. č. 207/1991
Sř., vyhl. č. 352/2000 Sř., Ř vyhl. č. 192/2005 Sř.
NŘ ízeťí vlády č. 21/2003 Sř., kterýŤ se stŘťoví techťŠcké po ŘdŘvky
ťŘ osořťí Ř ochrŘťťé prost edky.

úprŘvy pro řezřŘrŠérové u íváťí výstŘvřou dotčeťých stŘveř,

Ořšekt še e eť řezřŘrŠérov . VertŠkálťí p eprŘvu ŠŤořŠlťích v ořšektu zŘšŠ uší dvŘ výtŘhy –
prvťí ve ve ešťé částŠ, který še určeť pro ve ešťost, tedy ťáv t vťíky; druhý še ťŘvr eť pro
zŘŤ stťŘťce vŠťŘ ství, ořsluhu Ř zásořováťí restŘurŘce Ř zŘŤ stťŘťce ŘdŤŠťŠstrŘtŠvy. Co se
týče hygŠeťŠckého zázeŤí, v 1.NP Š 2.NP ve ešťé částŠ ořšektu še k dŠspozŠcŠ sŘŤostŘtťé WC
pro ŠŤořŠlťí. Ve 3.NP, kde se ťŘchází ť kolŠk ŤŘlých ŘpŘrtŤáťů ke krátkodořéŤu uřytováťí,
je jeden z nich p íŤo určeť Ř p Šzpůsořeť ŠŤořŠlťíŤ ťáv t vťíkůŤ, včetť koupelťy s WC,
které šsou součástí. K ořšektu p ŠléhŘšící pŘrkovŠ t Ťá vyhrŘzeťŘ 3 pŘrkovŘcí stáťí určeťá
pro ŠŤořŠlťí.
l)
zásŘdy pro doprŘvť Šť eťýrské opŘt eťí,
Po celou dořu výstŘvřy řude respektováť provoz ve ešťé doprŘvy v okolí. NevzťŠkŘší ťová
doprŘvť Šť eťýrská opŘt eťí.
m)
stŘťoveťí specŠálťích podŤíťek pro provád ťí stŘvřy (provád ťí stŘvřy zŘ provozu,
opŘt eťí protŠ účŠťkůŤ vť š ího prost edí p Š výstŘvř Řpod.),
Pro provedeťí této stŘvřy ťeťí ťutťo stŘťovŠt specŠálťí podŤíťky.
n)

postup výstŘvřy, rozhodušící dílčí terŤíťy.

Pro reŘlŠzŘcŠ še dodŘvŘtel povŠťeť stŘťovŠt p esťý Ř podrořťý hŘrŤoťogrŘŤ prŘcí ťŘ stŘvř .
Budou stŘťoveťŘ ťutťá opŘt eťí pro reálťý způsoř výstŘvřy, etŘpŠzŘce prŘcí. HŘrŤoťogrŘŤ
řude podrořťý Ř řude ořsŘhovŘt zázťŘŤy o techťologŠckých vŘzřách, techťologŠckých
p estávkách Řpod.

V Brť v úťoru 2017
VyprŘcovŘlŘ: MŠchŘelŘ MusŠlová

P edř ný návrh konstrukcí
OBSAH:
1. NÁVRH SCHODI T
2. ORIENTAČNÍ NÁVRH ZÁKLADOVÉ PATKY
3. VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA, VÝPOČET VNIT NÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY

1. NÁVRH SCHODI T
1.1 VNIT NÍ SCHODI T 1 – VE EJNÁ ČÁST



t írŘmenné, p ímé
ocelové – schodnŠcové

K. V. = H = 3900 mm
B = 1200 mm … šířka ramene
h´ = 160 mm
H / h´ = 3900 / 160 = 24,37 » 24 výšek
H / n = 3900 / 24 = 162,5 mm
630 = 2h + b » b = 300 mm
tg α = h / ř = 162,5 / 300 = 0,54 » α = 28°
L1 = (n – 1) x b = (8 – 1) x 300 = 2100 mm
h1 = 1500 + (750 / cos α) = 1500 + (750 / cos 28°) = 2349 mm
h2 = 750 + (1500 x cos α) = 750 + (1500 x cos 28°) = 2074 mm

≥ min. podchodná výška 2100 mm
≥ min. průchozí výška 1900 mm

NÁVRH: 8 x 162,5 x 300 mm; 8 x 162,5 x 300 mm; 8 x 162,5 x 300 mm
1.2 VNIT NÍ SCHODI T 2 – VSTUP PRO ZAM STNANCE, ZÁSOBOVÁNÍ RESTAURACE



dvourŘmenné, p ímé
elezořetonové - monolŠtŠcké

K. V. = H = 3900 mm
B = 1150 mm … šířka ramene
h´ = 160 mm
H / h´ = 3900 / 160 = 24,37 » 24 výšek
H / n = 3900 / 24 = 162,5 mm
630 = 2h + b » b = 300 mm
tg α = h / ř = 162,5 / 300 = 0,54 » α = 28°
L1 = (n – 1) x b = (12 – 1) x 300 = 3300 mm
h1 = 1500 + (750 / cos α) = 1500 + (750 / cos 28°) = 2349 mm
h2 = 750 + (1500 x cos α) = 750 + (1500 x cos 28°) = 2074 mm
NÁVRH: 12 x 162,5 x 300 mm; 12 x 162,5 x 300 mm

≥ min. podchodná výška 2100 mm
≥ min. průchozí výška 1900 mm

2. ORIENTAČNÍ NÁVRH ZÁKLADOVÉ PATKY
A. ZATÍ ENÍ STÁLÉ
a. STROPNÍ KONSTRUKCE – PLOCHÁ ST ECHA
Hydroizolace – ŘsfŘltové pásy
Tepelná ŠzolŘce – EPS S
Spádová vrstvŘ – lehký řeton
elezořetonová deskŘ
celkem bez podhledu

gk
gk
gk
gk

=
=
=
=

tl. x obj. tíha = 0,004 x 14,00 = 0,056 kN/m2
0,20 x 0,20 = 0,04 kN/m2
0,25 x 18,00 = 4,50 kN/m2
0,30 x 24,00 = 7,20 kN/m2

gk = 11,80 kN/m2
qk = 94,37 kN

Podhled SDK

gk = 0,0125 x 0,8 = 0,01 kN/m2
qk = 0,08 kN

SOUČET:

qk = 94,45 kN

b. STROPNÍ KONSTRUKCE – PODLAHA
PodlŘhová st rkŘ
Betonová mŘzŘnŠnŘ
podlaha celkem

elezořetonový průvlŘk
elezořetonová deskŘ

celkem bez podhledu

gk = 0,01 x 80 = 0,08 kN/m2
gk = 0,90 x 23 = 2,07 kN/m2
gk = 2,15 kN/m2
qk = 17,20 kN
gk
qk
gk
qk

=
=
=
=

0,40 x 24 = 9,60 kN/m2
17,28 kN
0,30 x 24 = 7,20 kN/m2
57,6 kN

qk = 94,23 kN

Podhled SDK

gk = 0,0125 x 0,8 = 0,01 kN/m2
qk = 0,08 kN

SOUČET:

qk = 94,31 kN

SOUČET Ř, ř:

qk = 283,07 kN
gD = 1,35 x qk = 382,14 kN

c. SVISLÉ KONSTRUKCE – vlŘstní tíhŘ sloupu
elezořetonový sloup

gk = 0,30 x 25 = 7,50 kN/m2
qk = 7,88 kN

B. ZATÍ ENÍ NAHODILÉ
a. U ITNÉ ZATÍ ENÍ
dle kategorie C1

gk = 3,0 kN/m2
qk = 24 kN

b. ZATÍ ENÍ SN HEM
dle sn hové ořlŘstŠ II

gk = 1,0 kN/m2
qk = 8 kN

SOUČET:

qk = 32 kN
gD = 1,5 x qk = 48 kN

ZATÍ ENÍ CELKEM:

P = 382,14 + 7,88 + 48 = 438,02 kN

NÁVRH:
t ídŘ řetonu záklŘdových konstrukcí: C 20/25
zemina F4 – šíl písčŠtý – pevný » Rdt = 250 kPa
σ = Rdt = P / A » A = F / Rdt = 438,02 / 250 = 1,75 m2
ř = √A = √1,75 = 1,323 m = 1323 mm

NÁVRH ZÁKLADOVÉ PATKY:

a = 800 mm
b1 = b2 = 1900 mm

3. VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA, VÝPOČET VNIT NÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY
NÁVRH KONSTRUKCÍ OBVODOVÉHO PLÁ T A POSOUZENÍ DLE ČSN 73 0540
3.1 OBVODOVÝ PLÁ Ť
1.1 prostup v poli (mezi sloupy)
VnŠt ní omítky
Výplňové zdŠvo YTONG P4 550
Tepelná ŠzolŘce Kooltherm
Prov trávŘná mezerŘ
Obklad – sklovláknořetonové desky

5 mm
300 mm
100 mm
40 mm
14 mm

λ
λ
λ
λ
λ

=
=
=
=
=

0,60 W/m.K
0,15 W/m.K
0,02 W/m.K
0,02 W/m.K
0,40 W/m.K

R = d1 / λ + d2 / λ + d3/ λ + d4 / λ + d5 / λ
R = 0,014/0,40 + 0,04/0,02 + 0,10/0,02 + 0,30/0,15 + 0,005/0,60
R = 9,04 m2.K/W
U = 1 / (Rsi + R + Rse)
U = 1 / (0,13 + 9,04 + 0,04)
U = 0,109 W/m2.K

POSOUZENÍ DLE ČSN 73 0540:
U = 0,109 W/m2.K
UN,20= 0,30 W/m2.K
UREC,20= 0,20 W/m2.K
U ≤ UN … konstrukce vyhoví

UPAS,20= 0,18 – 0,12 W/m2.K

VÝPOČET VNIT NÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY:
Ѳsi = Ѳi – U x RsŠ x (Ѳi – Ѳe)
Ѳsi = 20 – 0,109 x 0,25 x (20 – (-12))
Ѳsi = 19,13 °C
1.2 krŠtŠcký prostup (sloupem)
VnŠt ní omítky
elezořetonový sloup
Tepelná ŠzolŘce Kooltherm
Prov trávŘná mezerŘ
Obklad – sklovláknořetonové desky

5 mm
300x300 mm
100 mm
40 mm
14 mm

R = d1 / λ + d2 / λ + d3/ λ + d4 / λ + d5 / λ
R = 0,014/0,40 + 0,04/0,02 + 0,10/0,02 + 0,30/1,58 + 0,005/0,60
R = 7,34 m2.K/W
U = 1 / (Rsi + R + Rse)
U = 1 / (0,13 + 7,34 + 0,04)
U = 0,133 W/m2.K

λ
λ
λ
λ
λ

=
=
=
=
=

0,60 W/m.K
1,58 W/m.K
0,02 W/m.K
0,02 W/m.K
0,40 W/m.K

POSOUZENÍ DLE ČSN 73 0540:
U = 0,133 W/m2.K
UN,20= 0,30 W/m2.K
UREC,20= 0,20 W/m2.K
U ≤ UN … konstrukce vyhoví
VÝPOČET VNIT NÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY:
Ѳsi = Ѳi – U x RsŠ x (Ѳi – Ѳe)
Ѳsi = 20 – 0,133 x 0,25 x (20 – (-12))
Ѳsi = 18,94 °C

UPAS,20= 0,18 – 0,12 W/m2.K

3.2 ST ECHA
2.1 prostup v míst nešvy í spádové vrstvy (u ŘtŠky)
elezořetonová stropní deska
PŘrot snící vrstvŘ
Spádová vrstvŘ
Tepelná ŠzolŘce EPS S stabil
2x hydroizolace – ŘsfŘltové pásy

300 mm
4 mm
250 mm
200 mm
2x4 mm

λ
λ
λ
λ
λ

=
=
=
=
=

1,58 W/m.K
0,21 W/m.K
0,036 W/m.K
0,036 W/m.K
0,21 W/m.K

R = d1 / λ + d2 / λ + d3/ λ + d4 / λ + d5 / λ
R = 0,008/0,21 + 0,2/0,036 + 0,004/0,21 + 0,25/0,036 + 0,3/1,58
R = 12,75 m2.K/W
U = 1 / (Rsi + R + Rse)
U = 1 / (0,1 + 12,75 + 0,04)
U = 0,078 W/m2.K

POSOUZENÍ DLE ČSN 73 0540:
U = 0,078 W/m2.K
UN,20= 0,24 W/m2.K
UREC,20= 0,16 W/m2.K
U ≤ UN … konstrukce vyhoví

UPAS,20= 0,15 – 0,10 W/m2.K

VÝPOČET VNIT NÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY:
Ѳsi = Ѳi – U x RsŠ x (Ѳi – Ѳe)
Ѳsi = 20 – 0,078 x 0,25 x (20 – (-12))
Ѳsi = 19,38 °C
2.2 prostup v míst nešnŠ í spádové vrstvy (u vtoku)
elezořetonová stropní deska
PŘrot snící vrstvŘ
Spádová vrstvŘ
Tepelná ŠzolŘce EPS S stabil
2x hydroizolace – ŘsfŘltové pásy

300 mm
4 mm
50 mm
200 mm
2x4 mm

R = d1 / λ + d2 / λ + d3/ λ + d4 / λ + d5 / λ
R = 0,008/0,21 + 0,2/0,036 + 0,004/0,21 + 0,05/0,036 + 0,3/1,58
R = 7,19 m2.K/W
U = 1 / (Rsi + R + Rse)
U = 1 / (0,1 + 7,19 + 0,04)
U = 0,136 W/m2.K

λ
λ
λ
λ
λ

=
=
=
=
=

1,58 W/m.K
0,21 W/m.K
0,036 W/m.K
0,036 W/m.K
0,21 W/m.K

POSOUZENÍ DLE ČSN 73 0540:
U = 0,136 W/m2.K
UN,20= 0,24 W/m2.K
UREC,20= 0,16 W/m2.K
U ≤ UN … konstrukce vyhoví
VÝPOČET VNIT NÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY:
Ѳsi = Ѳi – U x RsŠ x (Ѳi – Ѳe)
Ѳsi = 20 – 0,136 x 0,25 x (20 – (-12))
Ѳsi = 18,91 °C

UPAS,20= 0,15 – 0,10 W/m2.K

3.3 TERASA
3.1 prostup v míst nešvy í spádové vrstvy
elezořetonová stropní deska
PŘrot snící vrstvŘ
Spádová vrstvŘ
Tepelná ŠzolŘce EPS S stabil
2x hydroizolace – ŘsfŘltové pásy
TerŘsová dlŘ řŘ nŘ rektŠfŠk. podlo kách

150 mm
4 mm
200 mm
100 mm
2x4 mm
50 mm

λ
λ
λ
λ
λ
λ

=
=
=
=
=
=

1,58 W/m.K
0,21 W/m.K
0,036 W/m.K
0,036 W/m.K
0,21 W/m.K
0,09 W/m.K

R = d1 / λ + d2 / λ + d3/ λ + d4 / λ + d5 / λ + d6 / λ
R = 0,050/0,09 + 0,008/0,21 + 0,1/0,036 + 0,2/0,036 + 0,004/0,21 + 0,15/1,58
R = 9,04 m2.K/W
U = 1 / (Rsi + R + Rse)
U = 1 / (0,1 + 9,04 + 0,04)
U = 0,109 W/m2.K

POSOUZENÍ DLE ČSN 73 0540:
U = 0,109 W/m2.K
UN,20= 0,24 W/m2.K
UREC,20= 0,16 W/m2.K
U ≤ UN … konstrukce vyhoví

UPAS,20= 0,15 – 0,10 W/m2.K

VÝPOČET VNIT NÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY:
Ѳsi = Ѳi – U x RsŠ x (Ѳi – Ѳe)
Ѳsi = 20 – 0,109 x 0,25 x (20 – (-12))
Ѳsi = 19,13 °C
3.2 prostup v míst nešnŠ í spádové vrstvy (u atiky – zŘŘtŠkového lŘřu)
elezořetonová stropní deska
PŘrot snící vrstvŘ
Spádová vrstvŘ
Tepelná ŠzolŘce EPS S stabil
2x hydroizolace – ŘsfŘltové pásy
TerŘsová dlŘ řŘ nŘ rektŠfŠk. podlo kách

150 mm
4 mm
145 mm
100 mm
2x4 mm
50 mm

λ
λ
λ
λ
λ
λ

=
=
=
=
=
=

1,58 W/m.K
0,21 W/m.K
0,036 W/m.K
0,036 W/m.K
0,21 W/m.K
0,09 W/m.K

R = d1 / λ + d2 / λ + d3/ λ + d4 / λ + d5 / λ + d6 / λ
R = 0,050/0,09 + 0,008/0,21 + 0,1/0,036 + 0,145/0,036 + 0,004/0,21 + 0,15/1,58
R = 7,51 m2.K/W
U = 1 / (Rsi + R + Rse)
U = 1 / (0,1 + 7,51 + 0,04)
U = 0,131 W/m2.K

POSOUZENÍ DLE ČSN 73 0540:
U = 0,131 W/m2.K
UN,20= 0,24 W/m2.K
UREC,20= 0,16 W/m2.K
U ≤ UN … konstrukce vyhoví
VÝPOČET VNIT NÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY:
Ѳsi = Ѳi – U x RsŠ x (Ѳi – Ѳe)
Ѳsi = 20 – 0,131 x 0,25 x (20 – (-12))
Ѳsi = 18,95 °C

UPAS,20= 0,15 – 0,10 W/m2.K

3.4 PODLAHA P ILEHLÁ K ZEMIN
Betonová deskŘ
Hydroizolace – ŘsfŘltové pásy
Tepelná ŠzolŘce XPS
Betonová mŘzŘnŠnŘ

150 mm
5 mm
200 mm
100 mm

λ
λ
λ
λ

=
=
=
=

1,36 W/m.K
0,21 W/m.K
0,035 W/m.K
0,4 W/m.K

R = d1 / λ + d2 / λ + d3/ λ + d4 / λ
R = 0,15/1,36 + 0,005/0,21 + 0,2/0,035 + 0,1/0,4
R = 6,10 m2.K/W
U = 1 / (Rsi + R + Rse)
U = 1 / (0,17 + 6,10 + 0)
U = 0,159 W/m2.K

POSOUZENÍ DLE ČSN 73 0540:
U = 0,159 W/m2.K
UN,20= 0,45 W/m2.K
UREC,20= 0,30 W/m2.K
U ≤ UN … konstrukce vyhoví

UPAS,20= 0,22 – 0,15 W/m2.K

VÝPOČET VNIT NÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY:
Ѳsi = Ѳi – U x RsŠ x (Ѳi – Ѳe)
Ѳsi = 20 – 0,159 x 0,25 x (20 – (-12))
Ѳsi = 18,73 °C
3.5 ST NA P ILEHLÁ K ZEMIN
VnŠt ní omítkŘ
elezořetonová monolŠtŠcká st nŘ
Tepelná ŠzolŘce XPS
2x hydroizolace – ŘsfŘltové pásy
R = d1 / λ + d2 / λ + d3/ λ + d4 / λ
R = 0,005/0,6 + 0,4/1,58 + 0,16/0,035 + 0,008/0,21
R = 4,87 m2.K/W
U = 1 / (Rsi + R + Rse)
U = 1 / (0,13 + 4,87 + 0,04)
U = 0,198 W/m2.K

5 mm
400 mm
160 mm
2x4 mm

λ
λ
λ
λ

=
=
=
=

0,60 W/m.K
1,58 W/m.K
0,035 W/m.K
0,21 W/m.K

POSOUZENÍ DLE ČSN 73 0540:
U = 0,198 W/m2.K
UN,20= 0,45 W/m2.K
UREC,20= 0,30 W/m2.K
U ≤ UN … konstrukce vyhoví
VÝPOČET VNIT NÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY:
Ѳsi = Ѳi – U x RsŠ x (Ѳi – Ѳe)
Ѳsi = 20 – 0,198 x 0,25 x (20 – (-12))
Ѳsi = 18,45 °C

UPAS,20= 0,22 – 0,15 W/m2.K

ZÁV R
Cílem mé práce bylo navrhnout novostavbu vinařského domu Lahofer. Snažila jsem se nejen
o bezkolizní funkčnost objektu, ale také o nápadité architektonické řešení. Díky dobře
rozpracované studii nebylo třeba řešit v rámci tohoto projektu velké zm ny a úpravy
konceptu. V první fázi šlo spíše o dolad ní a harmonizaci dispozičních řešení, především
s ohledem na technické požadavky objektu. B hem práce jsem si uv domovala n kolik výhod
i malých nevýhod svého řešení, avšak především jsem získala mnoho nových poznatků
a zkušeností v oboru, které jsou velmi cenné a do budoucna nepostradatelné.
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Abstrakt práce Tématem bakalářské práce je návrh vinařského domu pro Vinařství
Lahofer – Dobšice u Znojma. V rámci ateliérové práce předmětu AG33
byla již vypracována studie na dané téma, která je tímto projektem
rozšířena o Dokumentaci pro stavební povolení a Dokumentaci
pro provádění stavby. Dle zadání projektu byla řešena jak výrobní, tak
veřejná část objektu – hlavní vstupní prostory s prezentací vinařství,
také restaurace a ubytovací prostory pro návštěvníky. Části veřejná
a výrobní jsou pak nepřímo propojeny prostory s administrativní
funkcí. Navržená stavba se nachází v místě stávajících vinic. Objekt
je tvořen dvěma hlavními křídly, které půdorysně kopírují základní
kompoziční osy. Objekt je v severní části částečně zasazen do terénu,
což může být výhodou při vytváření vhodného prostředí pro výrobu,
zrání a skladování vína. Dvě hlavní části stavby - veřejná a výrobní
- jsou architektonicky odlišeny především mírou prosvětlení

a částečně použitými povrchovými materiály. Nejtransparentnější
je tedy jižní fasáda, kde se nachází hlavní vstup pro návštěvníky.
Střecha mění svoji výšku v závislosti na terénu, což podpoří dynamiku
objektu.
Abstrakt práce The theme of my graduation thesis is a project of a new winery
v anglickém
building for the Lahofer Company, which is headquartered in Dobšice
jazyce
u Znojma. A study of this topic was made during the AG33 subject
– Architectural Design Studio 3 and this project extended it by the
documentation for planning permission and the documentation for
carrying out the construction. According to work assignment the
project deals with industrial building and public part of the building
– the main entrance area and showroom of the winery, also the
restaurant and the accommodation for visitors. The public part and
the production part are connected with the administrative space. The
new building is located instead of vineyard. The house is composed
of two primary tracts, which copy the main compositional axis. The
northern wing is partly set in the downhill land, which is the important
advantage for working in the industrial building – production, ripening
and storage of the wine. The two main tracts – the public and the
industrial one – are distinguished especially by degree of lighting and
also by the colour of the material. The most transparent is the south
facade, where the main public entrance is. The roof change its height
level with the slope, so the building is more dynamic.
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