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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický 

návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby podsklepené 

nebo částečně podsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem 

vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 

a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní 

zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část 

B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující 

předběžné návrhy budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné 

návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. 

Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů všech podlaží, 

konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy 

dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty 

podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů popř. 

další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna 

v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části 

dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem 

a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou 

zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny 

popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" 

jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro 

provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  
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Předmětem diplomové práce je návrh stavby vinařství se zaměřením na výrobu 

přívlastkových vín s kapacitou 30 000 lahví ročně. Stavba vinařství poskytuje 

možnost ubytování v 6 jednotkách s celkovou kapacitou 14 osob s rozšířením 

o možnost stravování. Stavba vinařství je situována v okrajové části obce Popice. 

Vinařství tvoří tři samostatně stojící objekty členitého podlouhlého tvaru o jednom 

nadzemním podlaží, blíže SO 01, SO 02 a SO 03, z nichž první zmiňovaný je částečně 

podsklepen. Objekt SO 01 svým charakterem slouží v 1S pro výrobu vína, 1NP 

poskytuje zázemí zaměstnancům, vytváří prostory pro administrativu a nabízí 

možnost stravování pro veřejnost. Objekty SO 02 a SO 03 slouží k ubytování hostů, 

přičemž první uvedený zohledňuje bezbariérové užívání. Konstrukční systém 

stěnový, zděný, v 1NP z keramických tvárnic a 1S z tvárnic ze ztraceného bednění 

vyplněných betonem. Fasáda tvořena kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

a provětrávanou fasádou. Stropní konstrukce nad 1S řešeny monolitickými 

železobetonovými deskami. Objekty vinařství zastřešeny sedlovými a pultovými 

střechami s falcovanou krytinou z titanzinkového plechu a nosnou konstrukcí 

tvořenou dřevěnými vazníky z lepeného lamelového dřeva.  

Vinařství 

ETICS 

Provětrávaná fasáda 

Sedlová střecha 

Pultová střecha 
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The diploma thesis subject is the proposal of the winery with a focus on the 

production of quality wine with the attribute and with a capacity of 30 000 bottles 

per year. The winery provides the possibility of accommodation in 6 units with 

a total capacity of 14 people with extension for meals.  

The viticulture is situated in the outskirts of Popice. The winery consists of three first 

floor detached buildings of a broken elongated shape, SO 01, SO 02 and SO 03, the 

first one is partially sub-basement. The SO 01 has wine production character in the 

cellar, the first floor provides background for employees, creates administrative 

spaces and offers catering for the public. Objects SO 02 and SO 03 serve 

to accommodate guests, the first one taking into account barrier-free use. 

Construction system is brick wall, in first floor of ceramic blocks and the cellar from 

blocks of lost formwork filled with concrete. The façade consists of an ETICS thermal 

insulation composite system and a ventilated façade. Cellar ceiling structures are 

solved with monolithic reinforced concrete slabs. The objects are roofed with gable 

and shad roofs with titan-zinc roof covering and bearing structure made of glued 

lamellar wood trusses.  

Winery 

ETICS 

Ventilated façade 

Gable roof 

Shad roof  
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Bc. Jan Kulenda Vinařství. Brno, 2018. 42 s., 322 s. příl. Diplomová práce. Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí 

práce doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.  
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   Bc. Jan Kulenda 
autor práce  
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Úvod 

 Diplomová práce se zabývá návrhem stavby vinařství se zaměřením na výrobu 

přívlastkových vín s kapacitou 30 000 lahví ročně. Stavba vinařství poskytuje možnost 

ubytování v 6 jednotkách s celkovou kapacitou 14 osob s rozšířením o možnost 

stravování. Stavba vinařství je situována v okrajové části obce Popice. Vinařství tvoří tři 

samostatně stojící objekty členitého podlouhlého tvaru o jednom nadzemním podlaží, 

blíže SO 01, SO 02 a SO 03, z nichž první zmiňovaný je částečně podsklepen.  

 Cílem diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby.  

 Práce je dělena na jednotlivé dílčí části. Spolu s hlavní  textovou částí je práce 

členěna na přípravné a studijní práce, situační výkresy, dokumentaci stavby, požárně 

bezpečnostní řešení a stavební fyziku. 

 Přípravné a studijní práce ukazují architektonický výraz objektu vinařství a jeho 

dispoziční uspořádání. Situační výkresy řeší návaznost stavby na její okolí. Dokumentace 

stavby je dále dělena na architektonicko-stavební řešení, které se zabývá stavebně 

materiálovým řešením objektu, dále na stavebně konstrukční řešení podrobně popisující 

konstrukční systém a návaznosti, a požárně bezpečnostní řešení stavby řešící požadavky 

na požární bezpečnost. Poslední dílčí část se zabývá základním posouzením z hlediska 

stavební fyziky a to splněním základních technických požadavků objektu a konstrukcí  

s ohledem na bezpečný a hygienicky nezávadný stav konstrukcí a zajištění správné 

funkce objektu. 
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A   Průvodní zpráva 

A.1   Identifikační údaje 

A.1.1   Údaje o stavbě 

 Vinařství 

 Popice, 691 27, katastrální území Popice, parcelní číslo 811/41, 811/42 

 

A.1.2   Údaje o stavebníkovi 

 Karolina Ferraioli 

 Halenkovice 91, 763 63 Halenkovice 

 

A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Jan Kulenda 

 Halenkovice 392, 763 63 Halenkovice 

 

A.2   Seznam vstupních podkladů 

 Katastrální mapa 

 Územní plán Popice 

 

A.3   Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Objekt vinařství je umístěn na nezastavěných parcelách číslo 811/41 a 811/42 

v katastrálním území Popice o celkové výměře 17 949 m2. Pozemek je dle územního 

plánu veden jako plocha vinohradnická. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

 Parcely byly užívány jako vinice a orná půda. Na parcelách se nenacházejí žádné 

stávající stavební objekty. 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Pozemek se nenachází v chráněném ani záplavovém území. 
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d) údaje o odtokových poměrech 

 Na pozemku není narušeno přirozené odvodnění vsakem. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

 Projektová dokumentace je v souladu s územním plánováním. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Využití území je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Napojení sítí a vjezd na pozemek budou provedeny v souladu s požadavky dotčených 

orgánů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou řešeny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Není předmětem diplomové práce. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

Parcelní číslo Vlastníci Druh pozemku 

811/61 Židek Jaromír, Hlavní 78, 691 27 Popice vinice 

811/151 Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice komunikace 

811/86 Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice komunikace 

811/40 Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice komunikace 

811/43 Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice orná půda 
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A.4   Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

 Novostavba plní účel vinařství s možností ubytování a stravování. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Nejedná se o kulturní památku ani jinak dotčenou budovu. 

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Navržená stavba je v souladu s technickými požadavky. 

 

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

právních předpisů 

 Navržená stavba splňuje požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplívající z 

jiných právních předpisů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Neřeší se. 

 

h) navrhované kapacity stavby 

 zastavěná plocha:       735,79 m2 

 užitná plocha 1S:        269,86 m2 

 užitná plocha 1NP:       654,62 m2 

 zpevněná plocha:        2359,92 m2 

 obestavěný prostor:       3867,29 m3 

 počet ubytovacích jednotek:      6 

 počet ubytovaných hostů :      14 
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 počet zaměstnanců:       8 

 

i) základní bilance stavby 

 Dešťové vody ze střech vedeny do akumulační nádrže s přepadem do vsakovací 

jímky. Dešťové vody ze zpevněných plochy odvedeny vsakováním. 

 Třída energetické náročnosti B (úsporná). 

 Likvidace odpadu při užívání hotového objektu bude probíhat v souladu s místním 

systémem komunálního odpadového hospodářství. Případné nebezpečné odpady musí 

likvidovat osoba oprávněná k likvidaci. 

 

j) základní předpoklady výstavby 

 předpokládané datum zahájení:      březen 2018 

 předpokládané datum dokončení:     březen 2019 

 předpokládaná doba výstavby:      12 měsíců 

 

k) orientační náklady stavby 

           30 000 000 Kč 

 

A.5   Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 SO 01 Vinařství 

 SO 02 Bezbariérové ubytování 

 SO 03 Ubytování 

 SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10 Gabionová stěna 

 

 

 

Průvodní zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb dle přílohy 6) v rozsahu pro provádění stavby. 

 

V Halenkovicích dne 8. 1. 2018  

   Bc. Jan Kulenda 

autor práce 
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B   Souhrnná technická zpráva 

B.1   Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Pozemek spadá pod katastrální území Popice, parcelní číslo 811/41, 811/42, o 

výměře 17 949 m2. Pozemek je určen jako plocha vinohradnická. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Geologický průzkum – jedná se o jednoduché geologické poměry základové půdy. 

 Radonový průzkum – pozemek se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 V dané lokalitě se nenachází ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

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

 Pozemek neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

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

v území 

 Objekt nevytváří svým provozem a charakteristikou žádný zásadní vliv na okolní 

pozemky. Vlivem stavby se výrazně nezmění odtokové poměry v území, nebude bráněno 

přirozenému vsakování a nebude narušený přirozený odvod srážkové vody. Dešťové 

vody ze střech vedeny do akumulační nádrže s přepadem do vsakovací jímky. Dešťové 

vody ze zpevněných plochy odvedeny vsakováním. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Před zahájením výstavby nejsou požadavky na asanace a demolice. Na pozemku se 

nenachází žádné dřeviny. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

 Parcela nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. Parcela je součástí 

zemědělského půdního fondu, ze kterého bude odňata. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 Napojení na dopravní infrastrukturu řešeno komunikací. 

 Před zahájením výstavby budou provedeny přípojky inženýrských sítí a to splaškové 

kanalizace, vodovodu a silového vedení nízkého napětí. Na hranici pozemku bude 

kanalizační přípojka opatřena revizní šachtou, vodovodní přípojka vodoměrnou šachtou 

a přípojka silového vedení nízkého napětí elektroměrnou skříní. Pro odvedení dešťových 

vod ze střech bude zhotovena akumulační nádrž s přepadem do vsakovací jímky. 

 

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

 Stavba nevyžaduje.  

 

B.2   Celkový popis stavby 

B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Objekt vinařství je zaměřen na výrobu přívlastkových vín s kapacitou 30 000 lahví 

ročně. Stavba vinařství poskytuje možnost ubytování v 6 jednotkách s celkovou 

kapacitou 14 osob. Objekt je rozšířen o možnost stravování. 

 

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Objekt vinařství není v rozporu s územním plánem. 

 

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

 Vinařství tvoří tři samostatně stojící objekty podlouhlého členitého tvaru, z nichž 

jeden je částečně podsklepen. 

 Konstrukční systém je stěnový, zděný z keramických tvárnic, 1S z tvárnic ze 

ztraceného bednění vyplněných betonem. Fasáda tvořena kontaktním zateplovacím 

systémem s povrchovou silikonovou omítkou bílé barvy, částečně dekorativní omítkou 

šedé barvy a provětrávanou fasádou s dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu. 

 Objekty vinařství zastřešeny sedlovými a pultovými střechami s plechovou krytinou 

z titanzinku v přírodním odstínu. 

 Dřevěná okna a dveře jsou v přírodním odstínu, dveře ocelové a garážová vrata 

v antracitově šedé barvě. 
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 Klempířské výrobky jsou z titanzinkového plechu v přírodním odstínu, exteriérové 

zábradlí z nerezové oceli v přírodním odstínu. 

 Zpevněné plochy tvořeny betonovou dlažbou s ostařeným povrchem. 

 

B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 

a) provozní řešení 

 Objekt SO 01 svým charakterem slouží v 1S pro výrobu vína, 1NP poskytuje zázemí 

zaměstnancům, vytváří prostory pro administrativu a nabízí možnost stravování pro 

veřejnost. 

 Vstup do objektu výroby 1S je řešen z východní strany. Zde se nachází prostory 

výroby spolu se skladováním vína a technické zázemí. Vstupy do 1NP zvlášť pro 

zaměstnance a veřejnost situovány ze severní strany, další vstup pro veřejnost umožněn 

z jihu. Prostory pro zaměstnance řešeny ve východní části objektu. Tvoří je šatny 

s hygienickým zázemím, společenská místnost a administrativa. Na místnosti navazují 

sklady, technická místnost a přípravna pokrmů s příslušnými sklady, která hraničí 

s prostory pro veřejnost. Jedná se o místnost degustace s možností stravování, jež 

umožňuje vstup na terasu orientovanou v jižní části. Místnost degustace doplňuje skrze 

zádveří hygienické zázemí pro veřejnost v západní části objektu. V severní části se 

nachází schodiště spojující 1NP s 1S. 

 

 Objekt SO 02 slouží k ubytování hostů, je zohledněn pro bezbariérové užívání. 

Vstup situován z východní strany. Na zádveří navazuje chodba umožňující vstup do 

pokoje a koupelny. 

 

 Objekt SO 03 určen k ubytování hostů. Vstup řešen z východu. Objekt obsahuje  

6 ubytovacích jednotek orientovaných na jih komunikačně spojených chodbou, objekt 

doplněný o technické zázemí se skladem. Ve východní části se nachází 5 ubytovacích 

jednotek, každá obsahuje předsíň, koupelnu a pokoj. Západní část tvoří 1 ubytovací 

jednotka o předsíni, dvou koupelnách, pokoji a dvou ložnicích, doplněnou o terasu z jihu. 

 

b) technologie výroby 

 Není řešeno. 
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B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

 Objekt vinařství předpokládá bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Vstup a prostory pro veřejnost řešeny jako bezbariérové. 

Hygienické zázemí pro veřejnost obsahuje dvě bezbariérově řešené WC, zvlášť pro muže 

a ženy. Objekt SO 02, jenž je tvořen jednou ubytovací jednotkou, řešen jako bezbariérový. 

Jedno parkovací stání vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Nepředpokládá se zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 

prostory sloužící k výrobě a pro zaměstnance nejsou zohledněny pro bezbariérové užívání 

staveb. 

 

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 

 Návrh objektu vinařství umožňuje následné bezpečné užívání stavby. Stabilita a 

bezpečnost objektu je zajištěna vhodným návrhem konstrukcí. V oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při provozu se vychází z platných znění českých norem a bezpečnostních 

předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány, 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 a vloupání. 

 

B.2.6   Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 Vinařství tvoří tři samostatně stojící objekty podlouhlého členitého tvaru, konkrétně 

objekty SO 01, SO 02 a SO 03. Jedná se o stavby s jedním nadzemním podlaží, objekt 

SO 01 je částečně podsklepen. Objekty vinařství zastřešeny sedlovými a pultovými 

střechami. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Osazení objektu 

 Osazení objektů bude provedeno oprávněnou osobou, tedy geodetem dle 

koordinačního situačního výkresu. 
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Zemní práce 

 Před zahájením výkopových prací je nutné provést skrývku ornice do hloubky 

přibližně 300 mm. Ornice bude po dobu výstavby skladována na pozemku investora a 

poté použita na finální terénní úpravy. 

 Zemní konstrukce tvořeny stavební jámou a rýhami. Vzhledem k rostlé zemině, která 

je tvořena hlínou písčitou třídy F3, propustnou, soudržnou, je navrženo svahování 1:0,5.  

 Základová spára provedena v minimální nezámrzné hloubce 1150 mm pod úrovní 

upraveného terénu, 750 mm pod úrovní upraveného terénu u vjezdu do 1S objektu  

SO 01. 

 Zemina z výkopových prací bude uložena na pozemku investora a následně použita 

pro zásypové práce a terénní úpravy. Zásypy budou následně prováděny v oblasti 

stavební jámy a kolem obvodu objektů, hutněny po 200 mm na únosnost 200 kPa. 

 

Základy 

 Základy tvořeny základovými pasy z prostého betonu C20/25 – XC1 – S5 a 

tvárnicemi ze ztraceného bednění tloušťky 250 mm vyplněnými betonem C20/25 – XC1 

– S5 a vyztuženy B500B. Na základové pasy bude následně provedena podkladní deska 

z prostého betonu C20/25 – XC1 – S5 vyztužena KARI sítí 150/150/4 mm.  

 

Izolace proti zemní vlhkosti  

 Hydroizolace tvořena souvrstvím dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů 

vyztužených skleněnou tkaninou. Pásy budou k podkladu nataveny. Podklad bude 

opatřen penetrační asfaltovou emulzí. Napojení vodorovné a svislé hydroizolace řešeno 

pomocí zpětného spoje. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 Nosné obvodové zdivo 1S objektu SO 01 tvořeno tvárnicemi ze ztraceného bednění 

tloušťky 250 mm vyplněnými betonem C20/25 – XC1 – S5 a vyztuženy B500B. Tepelná 

izolace řešena XPS tloušťky 140 mm. Drenážní vrstva zajištěna pomocí nopové fólie.  

 Nosné zdivo obvodové a vnitřní nosné z keramických tvárnic Porotherm 25 AKU 

Z Profi Dryfix tloušťky 250 mm. Zateplení pomocí kontaktního zateplovacího systému 

ETICS s tepelnou izolací v 1NP z PIR desek tloušťky 160 mm, v 1S z desek EPS tloušťky 

140 mm a provětrávanou fasádou v 1NP z PIR desek tloušťky 160 mm a šířkou 

vzduchové vrstvy 40 mm. 
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Svislé nenosné konstrukce 

 Vnitřní nenosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm 14 Profi 

Dryfix tloušťky 140 mm, zdivo instalačních předstěn tvořeno keramickými tvárnicemi 

Porotherm 8 Profi Dryfix tloušťky 80 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce 1S objektu SO 01 bude sestávat z železobetonových 

monolitických desek tloušťky 250 mm z betonu C25/30 – XC1 – S5 vyztužena B500B.  

 Ztužující železobetonový věnec v úrovni stropní konstrukce zhotoven z betonu 

C25/30 – XC1 – S5 vyztužen B500B. 

 Překlady Porotherm KP7.  

 

Schodiště  

 Schodiště navrženo jako dvouramenné o šířce 1250 mm. Konstrukce schodiště 

tvořena schodišťovou železobetonovou deskou s nadbetonovanými stupni a 

schodišťovou deskou v místě mezipodesty, obě podporované železobetonovými nosníky. 

Monolitická konstrukce schodiště provedena z betonu C25/30 – XC1 – S5 vyztužena 

B500B.  

 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce nad objekty řešena jako šikmá sedlová a pultová se sklonem 5°.  

Nosná konstrukce střechy z dřevěných vazníků z lepeného lamelového dřeva. 

Ztužení konstrukce pomocí plnoplošného bednění z dřevěných palubek. 

 Tepelná izolace střechy navržena z PIR desek s OSB deskou tloušťky  

160 + 22 mm. 

 Pojistná hydroizolace zajištěna samolepícím SBS modifikovaným asfaltovým pásem 

vyztuženým skleněnou tkaninou.  

 Krytina plechová z titanzinkových předprofilovaných pásů spojená na dvojitou 

drážku.  
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Podlahy 

 Podlahy na zemině zatepleny deskami EPS 200 tloušťky 120 mm, podlahy na stropě 

1S objektu SO 01 zatepleny deskami EPS 200 tloušťky 50 mm a izolací s kročejovým 

útlumem z elastifikovaného EPS tloušťky 30 mm.  

 Nášlapné vrstvy tvořeny epoxidovou stěrkou a keramickou dlažbou.  

 

Okna 

 Okna dřevěná zasklená izolačním trojsklem. Barevné řešení v přírodním odstínu. 

 

Dveře 

 Interiérové dveře v objektu SO 01 ocelové z pozinkovaného plechu s práškovým 

nástřikem v přírodním odstínu. Vnitřní dveře v objektech sloužících k ubytování SO 02 a 

SO 03 dřevěné dýhované v přírodním odstínu. 

 Exteriérové dveře ocelové v barevném odstínu antracitově šedá, dřevěné zasklené 

izolačním trojsklem a barevným řešením v přírodním odstínu.  

 Sekční garážová vrata v antracitově šedé barvě. 

 

Omítky 

 Omítky interiérové navrženy jako vápenocementové jednovrstvé ruční  

weber.dur mono RU tloušťky 10 mm. 

 Omítky exteriérové na kontaktním zateplovacím systému ETICS bude provedeny ve 

skladbě stěrka weber.therm elastik se skleněnou výztužnou síťovinou tloušťky 5 mm, 

podkladní nátěr weber.pas podklad UNI a povrchová vrstva silikonová omítka weber.pas 

silikon v tloušťce 3 mm. Sokl a část stěny 1S se shodnou skladbou s povrchovou vrstvou 

dekorativní omítky weber.pas marmolit tloušťky 3 mm. 

 

Obklady 

 Obklady interiérové navrženy z vysoce slinutých keramických obkladů. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Objekt navržen tak, aby po dobu jeho předpokládané životnosti nedošlo ke ztrátě 

únosnosti a stability. 
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B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických  

            zařízení 

 Objekty vybaveny vnitřní kanalizací, vnitřním vodovodem, rozvody nízkého napětí. 

 Objekt SO 01 vzduchotechnickou jednotkou a tepelným čerpadlem vzduch - vzduch. 

Objekt SO 03 obsahuje vzduchotechnickou jednotku a tepelné čerpadlo vzduch – voda. 

Technologické zařízení výroby vína není v rámci DP řešeno.  

 

B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 

 Řešeno v samostatné příloze D.1.3. 

 

B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 148/2007 Sb. O energetické náročnosti 

budov. Všechny stavební konstrukce a jejich styky jsou navrženy takovým způsobem, 

aby ve všech jejich místech splňovali minimálně takový tepelný odpor, že na jejich 

vnitřním povrchu nebude docházet ke kondenzaci vodní páry a vzniku plísní. Stavební 

konstrukce splňují požadovaný i doporučený součinitel prostupu tepla UN. Navržené 

konstrukce vyhovují požadavkům na tepelnou ochranu stavby. Dle obálkové metody byla 

budova zatříděna do energetické náročnosti budovy jako B (úsporná). Podrobně se 

tepelné technice a posouzení objektu věnuje v příloha Stavební fyzika.  

 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Není řešeno v rámci DP. 

 

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

              komunální prostředí 

 Objekt SO 01 větrán nuceným větráním pomocí vzduchotechnické jednotky 

s rekuperací, vytápění teplovzdušné tepelným čerpadlem vzduch – vzduch. 

 Objekt SO 02 větrán přirozeně okny, vytápěn teplovodním podlahovým vytápěním. 

 Objekt SO 03 větrán nuceným větráním pomocí vzduchotechnické jednotky 

s rekuperací, vytápění teplovodní podlahové tepelným čerpadlem vzduch – voda.  

 Osvětlení místností řešeno přirozeně i uměle. 

 Zásobování vodou řešeno napojením na veřejný vodovodní řád. 
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Splaškové vody jsou svedeny kanalizačními přípojkami do kanalizační stoky. 

Dešťová voda je odvedena do akumulační nádrže s přepadem do vsakovací jímky. 

 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Při běžném provozu objektu se 

nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí. 

 

B.2.11   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Pozemek stavby se nachází v lokalitě s nízkým radonovým rizikem. Není třeba 

provádět opatření proti pronikáním radonu z podloží. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Pro danou lokalitu se neuvažuje ochrana před bludnými proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Pozemek stavby se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou. Ochrana není 

vyžadována. 

 

d) ochrana před hlukem 

 Pro danou lokalitu se neuvažuje ochrana před hlukem. 

 

e) protipovodňová opatření 

 Pozemek se nenachází v povodňové oblasti. Opatření nejsou vyžadována. 

 

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Napojení na technickou infrastrukturu řešeno přípojkami inženýrských sítí a to 

splaškové kanalizace, vodovodu a silového vedení nízkého napětí. Na hranici pozemku 

bude kanalizační přípojka opatřena revizní šachtou, vodovodní přípojka vodoměrnou 

šachtou a přípojka silového vedení nízkého napětí elektroměrnou skříní. Pro odvedení 

dešťových vod ze střech bude zhotovena akumulační nádrž s přepadem do vsakovací 

jímky. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Není předmětem DP. 

 

B.4   Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

 Parcela dopravně navazuje na místní komunikaci. Přilehlá komunikace je 

obousměrná, šířky 5 m. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Napojení na stávající místní komunikace řešeno obousměrnou komunikací šířky  

6 m. 

 

c) doprava v klidu 

 Na pozemku investora navrženo 14 parkovacích míst pro osobní automobily,  

1 parkovací místo s ohledem na bezbariérové užívaní, 1 parkovací místo pro zásobování. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Pěší stezka navržena od hranice pozemku směrem k objektu SO 01. 

 

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Nezpevněné plochy okolo objektů na pozemku investora výhledově řešeny jako 

plochy vinohradu. 

 

b) použité vegetační prvky 

 Pás vedle příjezdové komunikace oset trávou. U rohů jednotlivých objektů budou 

vysazeny volně stojící stromy. 

 

c) biotechnická opatření 

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

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

Při běžném provozu objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí. 

Běžný komunální odpad bude likvidován a následně bude odvážen v rámci 

centrálního svozu odpadů dané lokality. 

 Ovzduší nebude znečištěno. 

 Voda nebude znečištěna.  

 Při provádění stavby je nutné zamezit plýtvání s vodou a vypouštění špinavých vod 

do kanalizace. 

 Odpad bude při provádění stavby tříděn a likvidován dle druhu, tj. odevzdáván k 

recyklaci nebo na skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba k 

likvidaci oprávněná. Zatřídění vzniklých odpadů bude probíhat dle vyhlášky  

381/2001 Sb. Katalog odpadů. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Pozemek ani jeho těsná blízkost se nenachází v chráněném území. Stavba nebude mít 

vliv na přírodu a krajinu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba svým vlivem nezasahuje do chráněného území Natura 2000. 

 

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

 Návrh na zohledněné podmínek není vyžadován. 

 

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

podle jiných právních předpisů 

 Objekt RD ani pozemek, na němž stavba leží, do ochranných ani bezpečnostních 

pásem nezapadá. 

 

B.7   Ochrana obyvatelstva 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.8   Zásady organizace výstavby 

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

 Pro stavbu bude zřízen odběr vody a elektrické energie. Pro stavbu budou použity 

běžně dostupné materiály a prvky. 

 

b) odvodnění staveniště 

 Vzhledem k propustné zemině bude staveniště odvodněno přirozeně vsakem. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Napojení na staveniště bude řešeno z přilehlé komunikace. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. 

 

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

 V okolí staveniště se nenachází objekty k asanaci ani demolici, není zapotřebí kácení 

dřevin. Ochrana staveniště není zapotřebí. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Při výstavbě se nepředpokládá zasažení jiných pozemků, zařízení staveniště a 

skládky budou řešeny na pozemku investora. 

 

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

 S veškerými odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, 

vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a souvisejících předpisů. 

 

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

 Vytěžená zemina z výkopů bude uložena na deponii na pozemku investora a následně 

využita na zásypy a hrubé terénní úpravy. Ornice bude použita na finální terénní úpravy. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 V rámci výstavby budou dodržena veškerá zákonná ustanovení a předpisy na úseku 

ochrany životního prostředí. Dále při provádění stavby bude použitá mechanizace v 
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dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí 

být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a 

ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí být 

prováděno čištění komunikací. Mechanizace bude odstavena na zpevněných plochách, 

zamezení úniku škodlivých kapalin. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Veškeré práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/06 Sb, 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění a 

dalšími příslušnými předpisy a nařízeními. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Neřeší se. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Staveniště se nachází mimo hlavní komunikační plochy pro veřejnost a dopravu. 

 

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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Neřeší se. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 předpokládané datum zahájení:      březen 2018 

 předpokládané datum dokončení:     březen 2019 

 předpokládaná doba výstavby:      12 měsíců 

 

 

Souhrnná technická zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb dle přílohy 6) v rozsahu pro provádění stavby. 

 

V Halenkovicích dne 8. 1. 2018  

   Bc. Jan Kulenda 

autor práce 
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D   Technická zpráva 

Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

 Vinařství 

 Popice, 691 27, katastrální území Popice, parcelní číslo 811/41, 811/42 

 

Údaje o stavebníkovi 

 Karolina Ferraioli 

 Halenkovice 91, 763 63 Halenkovice 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Jan Kulenda 

 Halenkovice 392, 763 63 Halenkovice 

 

D.1.1   Architektonicko-stavební řešení 

a) dispoziční a provozní řešení 

 Vinařství tvoří tři samostatně stojící objekty o jednom nadzemním podlaží 

podlouhlého členitého tvaru, konkrétně objekty SO 01, SO 02 a SO 03. Jedná se o stavby 

s jedním nadzemním podlaží, objekt SO 01 je částečně podsklepen. 

 

 Objekt SO 01 svým charakterem slouží v 1S pro výrobu vína, 1NP poskytuje zázemí 

zaměstnancům, vytváří prostory pro administrativu a nabízí možnost stravování pro 

veřejnost. 

 Vstup do objektu výroby 1S je řešen z východní strany. Zde se nachází prostory 

výroby spolu se skladováním vína a technické zázemí. Vstupy do 1NP zvlášť pro 

zaměstnance a veřejnost situovány ze severní strany, další vstup pro veřejnost umožněn 

z jihu. Prostory pro zaměstnance řešeny ve východní části objektu. Tvoří je šatny 

s hygienickým zázemím, společenská místnost a administrativa. Na místnosti navazují 

sklady, technická místnost a přípravna pokrmů s příslušnými sklady, která hraničí 

s prostory pro veřejnost. Jedná se o místnost degustace s možností stravování, jež 

umožňuje vstup na terasu orientovanou v jižní části. Místnost degustace doplňuje skrze 
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zádveří hygienické zázemí pro veřejnost v západní části objektu. V severní části se 

nachází schodiště spojující 1NP s 1S. 

 

 Objekt SO 02 slouží k ubytování hostů, je zohledněn pro bezbariérové užívání. 

Vstup situován z východní strany. Na zádveří navazuje chodba umožňující vstup do 

pokoje a koupelny. 

 

 Objekt SO 03 určen k ubytování hostů. Vstup řešen z východu. Objekt obsahuje 6 

ubytovacích jednotek orientovaných na jih komunikačně spojených chodbou, objekt 

doplněný o technické zázemí se skladem. Ve východní části se nachází 5 ubytovacích 

jednotek, každá obsahuje předsíň, koupelnu a pokoj. Západní část tvoří 1 ubytovací 

jednotka o předsíni, dvou koupelnách, pokoji a dvou ložnicích, doplněnou o terasu z jihu. 

 

b) výtvarné a materiálové řešení 

Konstrukční systém je stěnový, zděný z keramických tvárnic, 1S z tvárnic ze 

ztraceného bednění vyplněných betonem. Fasáda tvořena kontaktním zateplovacím 

systémem s povrchovou silikonovou omítkou bílé barvy, částečně dekorativní omítkou 

šedé barvy a provětrávanou fasádou s dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu. 

 Objekty vinařství zastřešeny sedlovými a pultovými střechami s plechovou 

krytinou z titanzinku v přírodním odstínu. 

 Dřevěná okna a dveře jsou v přírodním odstínu, dveře ocelové a garážová vrata 

v antracitově šedé barvě. 

 Klempířské výrobky jsou z titanzinkového plechu v přírodním odstínu, 

exteriérové zábradlí z nerezové oceli v přírodním odstínu. 

 Zpevněné plochy tvořeny betonovou dlažbou s ostařeným povrchem. 

 

c) bezbariérové užívání stavby 

 Objekt vinařství předpokládá bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Vstup a prostory pro veřejnost řešeny jako bezbariérové. 

Hygienické zázemí pro veřejnost obsahuje dvě bezbariérově řešené WC, zvlášť pro muže 

a ženy. Objekt SO 02, jenž je tvořen jednou ubytovací jednotkou, řešen jako bezbariérový. 

Jedno parkovací stání vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Nepředpokládá se zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 
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prostory sloužící k výrobě a pro zaměstnance nejsou zohledněny pro bezbariérové užívání 

staveb. 

 

d) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace 

 Všechny navržené skladby konstrukcí vyhovují požadavkům vyplývajícím z normy 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov a ČSN 73 0532 Akustika. Konkrétní popis a rozbor 

skladeb viz příloha Stavební fyzika. 

 

D.1.2   Stavebně konstrukční řešení  

a) stavební řešení 

Vinařství tvoří tři samostatně stojící objekty o jednom nadzemním podlaží 

podlouhlého členitého tvaru, konkrétně objekty SO 01, SO 02 a SO 03. Jedná se o stavby 

s jedním nadzemním podlaží, objekt SO 01 je částečně podsklepen. Objekty vinařství 

zastřešeny sedlovými a pultovými střechami se sklonem 5°. 

 

b) popis navrženého konstrukčního systému stavby 

 Konstrukční systém je stěnový, zděný. 

 

c) navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

Osazení objektu 

 Osazení objektů bude provedeno oprávněnou osobou, tedy geodetem dle 

koordinačního situačního výkresu. 

 

Zemní práce 

 Před zahájením výkopových prací je nutné provést skrývku ornice do hloubky 

přibližně 300 mm. Ornice bude po dobu výstavby skladována na pozemku investora a 

poté použita na finální terénní úpravy. 

 Zemní konstrukce tvořeny stavební jámou a rýhami. Vzhledem k rostlé zemině, která 

je tvořena hlínou písčitou třídy F3, propustnou, soudržnou, je navrženo svahování 1:0,5.  

 Základová spára provedena v minimální nezámrzné hloubce 1150 mm pod úrovní 

upraveného terénu, 750 mm pod úrovní upraveného terénu u vjezdu do 1S objektu  

SO 01. 
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 Zemina z výkopových prací bude uložena na pozemku investora a následně použita 

pro zásypové práce a terénní úpravy. Zásypy budou následně prováděny v oblasti 

stavební jámy a kolem obvodu objektů, hutněny po 200 mm na únosnost 200 kPa. 

 

Základy 

 Základy tvořeny základovými pasy z prostého betonu C20/2 – XC1 – S5 a tvárnicemi 

ze ztraceného bednění tloušťky 250 mm vyplněnými betonem C20/25 – XC1 – S5 a 

vyztuženy B500B. Na základové pasy bude následně provedena podkladní deska 

z prostého betonu C20/25 – XC1 – S5 vyztužena KARI sítí 150/150/4 mm.  

 

Izolace proti zemní vlhkosti  

 Hydroizolace tvořena souvrstvím dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů 

vyztužených skleněnou tkaninou. Pásy budou k podkladu nataveny. Podklad bude 

opatřen penetrační asfaltovou emulzí. Napojení vodorovné a svislé hydroizolace řešeno 

pomocí zpětného spoje. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 Nosné obvodové zdivo 1S objektu SO 01 tvořeno tvárnicemi ze ztraceného bednění 

tloušťky 250 mm vyplněnými betonem C20/25 – XC1 – S5 a vyztuženy B500B. Tepelná 

izolace řešena XPS tloušťky 140 mm. Drenážní vrstva zajištěna pomocí nopové fólie.  

 Nosné zdivo obvodové a vnitřní nosné z keramických tvárnic Porotherm 25 AKU 

Z Profi Dryfix tloušťky 250 mm. Zateplení pomocí kontaktního zateplovacího systému 

ETICS s tepelnou izolací v 1NP z PIR desek tloušťky 160 mm, v 1S z desek EPS tloušťky 

140 mm a provětrávanou fasádou v 1NP z PIR desek tloušťky 160 mm a šířkou 

vzduchové vrstvy 40 mm. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

 Vnitřní nenosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm 14 Profi 

Dryfix tloušťky 140 mm, zdivo instalačních předstěn tvořeno keramickými tvárnicemi 

Porotherm 8 Profi Dryfix tloušťky 80 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce 1S objektu SO 01 bude sestávat z železobetonových 

monolitických desek tloušťky 250 mm z betonu C25/30 – XC1 – S5 vyztužena B500B.  



33 

 

 Ztužující železobetonový věnec v úrovni stropní konstrukce zhotoven z betonu 

C25/30 – XC1 – S5 vyztužen B500B. 

 Překlady Porotherm KP7.  

 

Schodiště  

 Schodiště navrženo jako dvouramenné o šířce 1250 mm. Konstrukce schodiště 

tvořena schodišťovou železobetonovou deskou s nadbetonovanými stupni a 

schodišťovou deskou v místě mezipodesty, obě podporované železobetonovými nosníky. 

Monolitická konstrukce schodiště provedena z betonu C25/30 – XC1 – S5 vyztužena 

B500B.  

 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce nad objekty řešena jako šikmá sedlová a pultová se sklonem 5°.  

Nosná konstrukce střechy z dřevěných vazníků z lepeného lamelového dřeva. 

Ztužení konstrukce pomocí plnoplošného bednění z dřevěných palubek. 

 Tepelná izolace střechy navržena z PIR desek s OSB deskou tloušťky  

160 + 22 mm. 

 Pojistná hydroizolace zajištěna samolepícím SBS modifikovaným asfaltovým pásem 

vyztuženým skleněnou tkaninou.  

 Krytina plechová z titanzinkových předprofilovaných pásů spojená na dvojitou 

drážku.  

 

Podlahy 

 Podlahy na zemině zatepleny deskami EPS 200 tloušťky 120 mm, podlahy na stropě 

1S objektu SO 01 zatepleny deskami EPS 200 tloušťky 50 mm a izolací s kročejovým 

útlumem z elastifikovaného EPS tl. 30 mm.  

 Nášlapné vrstvy tvořeny epoxidovou stěrkou a keramickou dlažbou.  

 

Okna 

 Okna dřevěná zasklená izolačním trojsklem. Barevné řešení v přírodním odstínu. 
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Dveře 

 Interiérové dveře v objektu SO 01 ocelové z pozinkovaného plechu s práškovým 

nástřikem v přírodním odstínu. Vnitřní dveře v objektech sloužících k ubytování SO 02 a 

SO 03 dřevěné dýhované v přírodním odstínu. 

 Exteriérové dveře ocelové v barevném odstínu antracitově šedá, dřevěné zasklené 

izolačním trojsklem a barevným řešením v přírodním odstínu.  

 Sekční garážová vrata v antracitově šedé barvě. 

 

Omítky 

 Omítky interiérové navrženy jako vápenocementové jednovrstvé ruční  

weber.dur mono RU tloušťky 10 mm. 

 Omítky exteriérové na kontaktním zateplovacím systému ETICS bude provedeny ve 

skladbě stěrka weber.therm elastik se skleněnou výztužnou síťovinou tloušťky 5 mm, 

podkladní nátěr weber.pas podklad UNI a povrchová vrstva silikonová omítka weber.pas 

silikon v tloušťce 3 mm. Sokl a část stěny 1S se shodnou skladbou s povrchovou vrstvou 

dekorativní omítky weber.pas marmolit tloušťky 3 mm. 

 

Obklady 

 Obklady interiérové navrženy z vysoce slinutých keramických obkladů. 

 

d) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

 Sníh, sněhová oblast I, typ krajiny otevřená, sk(I) = 0,7 kN/m2, s = 0,448 kN/m2 

 

e) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

 Neobvyklé konstrukce a technologie nejsou v projektu řešeny. 

 

f) zajištění stavební jámy 

 Vzhledem k rostlé zemině, která je tvořena hlínou písčitou třídy F3, propustnou, 

soudržnou, je navrženo svahování stavební jámy 1:0,5.  

 

g) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

 Technologické podmínky postupu prací nejsou vyžadovány. 
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h) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Důraz je kladen na provedení spojů a převazby asfaltových pásů hydroizolace u 

podkladní desky a stěn 1S, zvláště pak na napojení vodorovné a svislé hydroizolace 

pomocí zpětného spoje, dále kontrola spojů a převazby pojistné izolace ze samolepících 

asfaltových pásů v konstrukci střešního pláště. Kontrola provedení spojů a převazby 

parozábran z polyethylenových fólií. Kontrola osazení a kotvení výplní, otvorů, 

provedení připojovací spáry. 

 

 

 

Technická zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb dle přílohy 6) v rozsahu pro provádění stavby. 

 

V Halenkovicích dne 8. 1. 2018  

   Bc. Jan Kulenda 

autor práce 
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Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo navržení a zhotovení projektové dokumentace pro 

stavbu vinařství. Související objekty byly navrženy tak, aby splnily požadavky 

investora.  

Návrh byl realizován na základě platných právních předpisů, norem a vyhlášek. 

Diplomová práce byla zpracována v rozsahu dle zadání diplomové práce vedoucím.  
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Seznam použitých zdrojů 

Normy, vyhlášky, zákony: 

[1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů. 

[2]  Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. 

[3] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky 

č. 20/2012 Sb. 

[4] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

[5] Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 

[6] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. 

[7] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci ve znění pozdějších předpisů. 

[8] ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov -Část 1: Terminologie. 

[9] ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov -Část 2: Požadavky. 

[10] ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov -Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 

[11] ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov -Část 4: Výpočtové metody. 

[12] ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

[13] ČSN 730525 -Akustika -Projektování v oboru prostorové akustiky -Všeobecné 

zásady. 

[14] ČSN 730527 -Akustika -Projektování v oboru prostorové akustiky -Prostory pro 

kulturní účely -Prostory ve školách -Prostory pro veřejné účely. 

[15] ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy. 

[16] ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní 

požadavky. 

[17] ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných 

budov. 

[18] ČSN 73 0580-3:1994 + Z1:1996 + Z2:1999 Denní osvětlení budov – část 3: Denní 

osvětlení škol. 

[19] ČSN 73 0580-3:1994 + Z1:1996 + Z2:1999 Denní osvětlení budov – část 4: Denní 

osvětlení průmyslových budov. 

[20] ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení 

hodnot. 

[21]  ČSN 73 0810 –  PBS – Společná ustanovení     

[22]  ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty    

[23]  ČSN 73 0804 – PBS – Výrobní objekty 

[24]  ČSN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování 

[25]  ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektu osobami   

[26]  ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou    

[27]  ČSN 73 0821, ed. 21 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí 

[28]  ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS  
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Webové zdroje: 

https://wienerberger.cz/ 

https://www.dek.cz/ 

http://www.puren.cz/ 

https://www.isover.cz/ 

https://www.rheinzink.cz/ 

https://www.weber-terranova.cz/ 

https://www.rako.cz/ 

https://www.ejot.cz/ 

http://www.fischer-cz.cz/ 

http://www.tzb-info.cz/ 

http://www.slavona.cz/ 

http://www.hormann.cz/ 

https://www.sapeli.cz/ 

https://atelier-dek.cz/ 

https://www.best.info/ 

http://www.strongtie.cz/ 

https://sibmodrin.cz/ 

 

 

Seznam použitých zkratek 

AN  akumulační nádrž 

ČSN   česká technická norma  

dl.   délka 

DPS   dokumentace pro provedení stavby  

EPS   expandovaný polystyren  

ES  elektroměrná skříň 

H    hydrant  

i    interiér  

e    exteriér  

k.ú.   katastrální území  

ks    kus  

M    měřítko  

m n.m.   metrů nad mořem 

B.p.v.   Balt po vyrovnání  

MC   malta cementová  

MVC   malta vápenocementová  

NP   nadzemní podlaží  

NÚC  nechráněná úniková cesta  

parc. č.   číslo parcely  

PHP   přenosný hasicí přístroj  

https://wienerberger.cz/
https://www.dek.cz/
http://www.puren.cz/
https://www.isover.cz/
https://www.rheinzink.cz/
https://www.weber-terranova.cz/
https://www.rako.cz/
https://www.ejot.cz/
http://www.fischer-cz.cz/
http://www.tzb-info.cz/
http://www.slavona.cz/
http://www.hormann.cz/
https://www.sapeli.cz/
https://atelier-dek.cz/
https://www.best.info/
http://www.strongtie.cz/
https://sibmodrin.cz/
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PIR  polyisokyanurát 

pozn.  poznámka  

PT   původní terén  

PÚ   požární úsek  

RŠ   revizní šachta  

S    suterén  

SPB   stupeň požární bezpečnosti  

š.   šířka 

TI   tepelná izolace  

tl.    tloušťka  

tř.    třída  

UT   upravený terén  

v.   výška 

VŠ   vodoměrná šachta  

XPS   extrudovaný polystyren  

ŽB   železobeton 
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