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Abstrakt 

 

Řešení diplomové práce je novostavba vinařství v obci Vlkoš u Kyjova v 

Jihomoravském kraji, ve vinařské uličce vinných sklepů. Kapacita objektu vinařství pro 

výrobu vína je cca 180 000 l. Součástí objektu jsou degustační prostory a pension s 

kapacitou ubytování 30 osob.    

Objekt je třípodlažní a částečně podsklepen. Vinařství se nachází na svažitém 

pozemku. Stavba je navržena jako zděná, kde svislé konstrukce podzemí jsou z tvarovek 

ztraceného bednění Best a část nad terénem z keramických tvárnic Porotherm. Vodorovné 

konstrukce jsou z předpjatých stropních panelů Spiroll nad výrobní částí a zbylé 

z keramického systému Porotherm. Zastřešení objektu je sedlovou, pochozí střechou a 

jednoplášťovou střechou. 

 Cílem diplomové práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby. 

 

 

Klíčová slova 

 

Vinařství, penzion, podzemní a nadzemní podlaží, terasa, dřevěný krov, sedlová střecha, 

plochá střecha, keramické zdivo, Porotherm, ztracené bednění, Spiroll 

 

 

 

Abstract 

 

The objective of the thesis is newly built winery in the wine cellars alley situated 

inVlkoš u Kyjova in the South Moravia Region. Capacity for wine production is around 

180,000 litres. In the building are the tasting rooms and pension with the capacity of 30 

people. 

The building has three floors and a partial basement. The winery is located on 

sloping land. The building is designed as a brick construction, where underground vertical 

structures are made of blocks permanent formwork Best and part above ground is made 

of ceramics blocks Porotherm. The horizontal structures are made of prestressed ceiling 

panels Spiroll above the production area and the rest is made of ceramics system 

Porotherm. The gable roof, the walkable and warm flat roof are used in the project.  

The main goal of diploma thesis is to draft a develop project documentation for 

building construction. 

 

 

Keywords 

 

Winery, guesthouse, basement and above-ground floor, terrace, timber roof truss, 

gableroof, flat roof, clay masonry, Porotherm, permanent formwork, Spiroll 
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Úvod 
 

Předmětem diplomové práce je novostavba vinařství. Objekt vinařství se nachází v obci 

Vlkoš u Kyjova v Jihomoravském kraji, zhruba 1,5 km od obce ve vinařské uličce Vlkošských 

vinných sklepů – Vlkošské búdy. Kapacita objektu vinařství pro výrobu vína je cca 180 000 l 

vína, součástí vinařství je i penzion s kapacitou ubytování 30 osob. 

 

Téma diplomové práce jsem si vybral, protože máme vinný sklep, vinařství a práce 

kolem něj mě baví a je mým hobby. Vybrané místo pro objekt je na vinařské vinné stezce 

Kyjovska a nachází se na vedlejších parcelách vinného sklepu. Prací bych chtěl vyřešit moderní 

technologické zázemí, prezentační prostory pro degustaci vína a možnost ubytování  zákazníků, 

jejichž poptávka po návštěvě ve vinařství se zvedá. 

 

Objekt je třípodlažní a částečně podsklepen. Vinařství využívá svažitého pozemku, tedy 

víceúrovňová výroba zapuštěná do terénu, kde  1.NP je  z 80 % podzemí. Vinařství by se dalo 

rozdělit na dvě části, jako odraz starého a moderního vinařství. Staré vinařství zapadající do 

okolní zástavby z pohledu od uliční cesty vinných sklepů s 1.NP se zastřešenou sedlovou 

střechou a moderním vinařstvím s 3.NP zastřešenou plochou střechou. Staré a moderní 

vinařství od sebe odděluje pochozí plochá střecha tvořící terasu nad prostřední částí. 

 

Technologie zpracování se nachází v moderní- zádní části objektu a to ve 2.NP, kde je 

lisovna a zpracování hroznů, dále v 1.NP a tankových hal v suterénu. V druhém nadzemním 

podlaží ve staré části jsou 4 ubytovací jednotky. V moderní části ve 3.NP podlaží se nachází 3 

ubytovací jednotky. Součást každé ubytovací jednotky je koupelna s WC. Přístup do ubytování 

je z pochozí ploché střechy terasy. 

 

Cílem je vytvořit projektovou dokumentaci pro provedení stavby objektu. Při 

navrhování vhodně vyřešit dispoziční, konstrukční, materiálové a technické řešení, včetně 

vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Hlavním cílem je 

zkomponovat všechny provozy vinařství, od zpracování hroznů, po prodej a degustaci vína, a 

také možnosti ubytování tak, aby splňovali dané funkční a technické nároky. 
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A – Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě: 

 

Název stavby :  Vinařství 

Místo stavby: katastrální území obce Vlkoš u Kyjova ( 784036 ) , 

Vlkošské búdy 

Parcelní čísla:   1816,1818,1820 

Kraj :    Jihomoravský 

Předmět dokumentace: Novostavba Vinařství 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi :  

 

Investor, majitel :  Manželé Josef a Radka Štipčákovi 

     Vlkoš 105 

     696 41 Vlkoš u Kyjova  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace : 

  

Projektant :   Bc. Martin Štipčák 

     Vlkoš 105 

     696 41 Vlkoš u Kyjova 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

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

stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

 

stavební úřad : Městský úřad Kyjov 

Stavební úřad 

Masarykovo nám. 1 

697 01 Kyjov 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

Na základě studie byla vypracována dokumentace pro provedení stavby 

 

c) další podklady 

 

  - požadavky stavebníka 

  - místní ohledání a zaměření stávajících staveb 
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  - katastrální mapa obce Vlkoš u Kyjova 

-příslušné vyjádření dotčených orgánů dle vyhlášky č 62/2013 sb. o dokumentaci 

stavby 

 

A.3  Údaje o Území 
 

Stavební pozemky se nachází ve vinařské uličce vinných sklepů Vlkošské búdy, zhruba 

1,5km od obce Vlkoš. Stavební parcely č. 1816,1818,1820 o celkové výměře 1 553,41 m2 

v katastrálním území obce Vlkoš u Kyjova. Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. Parcely 

jsou přístupny z obecní komunikace (asfaltová komunikace šířky 3 m). Parcely jsou situovány 

ve svažitém území. Pozemky obsahují stromy a jeden starý vinný sklep. Základová půda je 

tvořena písčitohlinitými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání 

radonu. V rámci geologického průzkumu okolních staveb nebyla zjištěna hladina podzemní 

vody. Vodovod je napojen z uličního řádu vinařů do technické místnosti v 1.NP. Inženýrské 

sítě jednotné kanalizace, vodovodu a elektřiny jsou vedeny na obecním pozemku. 

 

a) Rozsah řešeného území:   

Projekt řeší novostavbu vinařství v obci Vlkoš u Kyjova v lokalitě vinných 

sklepů. Stavba se nachází na stavebních parcelách č. 1816, 1818, 1820 o celkové 

výměře 1 553,41 m2 v katastrálním území obce Vlkoš u Kyjova. Pozemky jsou ve 

vlastnictví stavebníka. Pozemky obsahují stromy a jeden starý vinný sklep.  

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů:   

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně, v chráněném 

a záplavovém území. Respektuje okolní zástavbu vinných sklepů. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech:  

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Dešťová 

kanalizace – dešťová voda je zasakována na pozemcích investora. Voda ze střech a 

anglických dvorků je svedena do vsakovacích zařízení na pozemku investora, ale 

také vede přes obecní pozemek, kde bude potřeba vyjádření obce, na pozemek 

investora před vinařstvím. Zemina je písčitá hlína S3, třída těžitelnosti je třídy 2 – 

zemina je dobře propustná a má dobré odtokové poměry 

 

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

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

Novostavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce, určené 

k výstavbě vinařské provozovny. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a 

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací:    

Novostavba je v souladu s novou územně plánovací dokumentací obce Vlkoš. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:    

Vše je v souladu s územním plánem obce. Stavební pozemky jsou určen pro 

výstavbu vinařské provozovny s ubytováním. Řešení nemění využití území. 
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Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 sb. 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 269/2009 sb. o obecných požadavcích 

na využívání území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:    

Splnění požadavků všech dotčených orgánů a stavebního úřadu zajistí stavebník. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení:       

Žádné výjimky nebyly uděleny na řešenou stavbu. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic:    

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby( podle katastru 

nemovitostí ):   

 
Parcelní 

číslo 

Druh 

pozemku 

Majitel Adresa majitele Výměra 

[m2] 

Omezení 

vlastnického práva 
1816 Zastavěná 

plocha s 

nádvořím 

Štipčák 

Josef 

Štipčáková 

Radka  

Vlkoš 105 

696 41 

Vlkoš u Kyjova 

360 Nejsou evidována 

žádná omezení 

1818 vinice Štipčák 

Josef 

Štipčáková 

Radka 

 

 

Vlkoš 105 

696 41 

Vlkoš u Kyjova 

427,4 Nejsou evidována 

žádná omezení. 

1820 Orná půda Štipčák 

Josef 

Štipčáková 

Radka 

 

 

Vlkoš 105 

696 41 

Vlkoš u Kyjova 

843,59 
Nejsou evidována 

žádná omezení. 
 

2659 Orná půda Štipčák 

Josef 

Štipčáková 

Radka 

 

 

Vlkoš 105 

696 41 

Vlkoš u Kyjova 

3655 Nejsou evidována 

žádná omezení. 

2683 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Obec  

Vlkoš 
 

 

č.p. 95 

69641 Vlkoš 

Vlkoš u Kyjova 

3514 
Nejsou evidována 

žádná omezení. 

 

 
 

2684 Ostatní 

plocha 

Zeleň  

Obec  

Vlkoš 

č.p. 95 

69641 Vlkoš 

Vlkoš u Kyjova 

3681 Nejsou evidována 

žádná omezení. 

 

1817/1 Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 

Švidroň 

Ladislav 

Kollárova 285/9 

697 01 Kyjov 

41 Nejsou evidována 

žádná omezení. 

 

1817/2 Zastavěná 

plocha s 

nádvořím 

Švidroň 

Ladislav 

Kollárova 285/9 

697 01 Kyjov 

18 Nejsou evidována 

žádná omezení. 

 

1815 Orná půda Švidroň 

Ladislav 

Kollárova 285/9 

697 01 Kyjov 

772 Nejsou evidována 

žádná omezení. 

 

1823 Orná půda Knotek Jan 

Knotková 

Zdenka 

Sídliště U 

Vodojemu 1271/38 

697 01 Kyjov 

1432 Nejsou evidována 

žádná omezení. 

2658 Orná půda Šmídová 

Anna 

Kelčany 63 

696 49 Kelčany 

1640 Nejsou evidována 

žádná omezení. 

2660 Orná půda Slabák 

Richard 

Nerudova 1083/48 

697 01 Kyjov 

2660 Nejsou evidována 

žádná omezení. 
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A.4  Údaje o Stavbě 
  

Jedná se o novostavbu  vinařství s ubytováním. Rozměry objektu jsou 16,1 x 38,43 m. 

Vinařství se dělí na dvě části „stará“ část 14,28 x 16,1 m z jižní části od silnice zastřešené 

sedlovou střechou a „moderní“ část 16,1 x 15 m na sever s vystupujícím schodištěm 3,55 x 8,45 

m zastřešenou plochou střechou. Obě části jsou nad 1.NP tvořící samostatně stojící objekty 

spojeny pochozí plochou střechou nad 1.NP tvořící terasu ke vstup do jednotlivých částí 

z venku objektu. Objekt je třípodlažní a částečně podsklepen. Vinařství využívá svažitého 

pozemku, tedy víceúrovňová výroba, zapuštěná do terénu, kde  1.NP je  z 80 % podzemí. 

Hlavní vchod do 1.NP podlaží je z jižní strany, kde vejdeme do zádveří, odkud je 

přístupná šatna. Poté vcházíme do degustační místnosti s posezením. Na východní straně je 

situována kuchyň z které je přístup do skladu. Na západní straně je situována kancelář, chodba 

vedoucí k  WC. Po levé straně klenby jsou schody do suterénu do tankových hal s vínem. V čele 

klenby se nachází dveře odkud se dostaneme do technické místnosti a schodišťového prostoru. 

Schodišťový prostor s výtahem spojuje suterén se 3.NP podlaží moderní části vinařství. Ze 

schodišťového prostoru se dostaneme do další degustační místnosti. Dále vcházíme do moderní 

části vinařství, kde se nachází sklad lahví, lahvovnou, chodbou a místností s barrique sudy 

orientovanou na sever.  

V suterénu vinařství se nachází čtyři tankové haly na víno s celkovou kapacitou 180 000 

l vína. Tři haly jsou na bílé a jedna na červené víno. Dále chodba s archivním sklepem.  

Druhé nadzemní podlaží se nachází v úrovni terénu a je přístupné z venkovní terasy nad 

degustační a technickou místností pro orientaci.  Vstup do ubytování v 2.NP se sedlovou 

střechou ze severní strany, se dostaneme do zádveří a na chodbu, odkud je přístup na do 4 

obytných jednotek, skladu prádla a úklidové místnosti. Na severozápadní straně je třílůžkový 

pokoj s koupelnou a WC. Na jihozápadní stranu k silnici jsou dva dvoulůžkové pokoje a opět 

koupelnou. Na jihovýchodní straně jsou 2 dvoulůžkové pokoje s koupelnou a WC. Na severní 

stranu jsou orientovány dva dvoulůžkové pokoje, součástí obytné buňky je také koupelna s WC. 

Dále se z terasy dostaneme do moderní části, kde se nachází schodišťový prostor 

s výtahem spojující suterén a 3.NP. Z prostoru se dostáváme do vinařského provozu, kde je hala 

s nakvašením vína, odkud je přístup do šatny se zázemí max. 5 zaměstnanců, kde se nachází 

samostatná sprcha, WC a úklidová místnost. Z nakvašecí místnosti se dostaneme do lisovny, 

do které je přístup ze severní strany s vraty, pro příjem a zpracování hroznů v době vinobraní, 

nebo pro export vína během roku. Z lisovny je přístup do skladu. K lisovně je přístup po 

vybudované komunikaci podél vinařství, případně pro svoz hroznů přímo z vinice za 

vinařstvím. 

Do 3.NP podlaží moderní části se dostaneme po schodišti z 1.NP, nebo přístupu z venku 

z terasy. V 3.NP podlaží se nachází druhá část ubytování pro 15 osob, z nichž jeden pokoj je 

řešen jako bezbariérový. Naproti schodiště se nachází sklad prádla, a vchod do předsíně z které  

se dostaneme do dvou dvojlůžkových pokojů a koupelny s WC. Po pravé straně se nachází 

úklidová místnost, a dále další obytná buňka. Obytná buňka se skládá ze 3 dvoulůžkových 

pokojů, společné koupelny s  WC. Na konci chodby po levé straně se nachází další obytná 

buňka se dvěma dvoulůžkovými pokoji, z nichž jeden je řešen jako bezbariérový opět 

s koupelnou a WC. 3.NP je zastřešeno jednoplášťovou plochou střechou. 

Po pravé straně vinařství bude zbudována komunikace pro přístup do 2.NP a hlavně 

přístup pro lisovnu. Parkování u vinařství bude řešeno před vinařství na dalším pozemku 

investora s parcelním číslem 2659 s celkovou výměrou 3655 m2. Parkoviště řeší samostatný 

projekt SO 05 – Parkování. Parkoviště bude zpevněno a zatravněno zatravňovacím systémem.  

 

a) Nová stavba nebo změna dokončení stavby:       

Jedná se o novostavbu vinařství. 
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b) Účel užívání stavby:        

Novostavba vinařství slouží pro potřeby investora – výroba a distribuce vína, 

veřejné ubytování pro návštěvníky vinařství. Výroba vína o celkové produkci cca 

180 000 l vína, degustace  

Objekt se nachází v blízkosti vinic, a druhého vinného sklepu, který je v majetku 

investora. Ve výrobní části je dostatečná kapacita pro výrobu a skladování 

vyrobeného vína. 

Degustační místnost je určena pro prezentaci a ochutnávku vína pro veřejnost. 

Ubytovací kapacita je 30 lůžek v 7 obytných jednotkách, z nichž jeden je řešena jako 

bezbariérová, a přístup do pokoje přes 1.NP a pomocí výtahu. 

Pro zákazníky je určeno parkoviště před vinařstvím s kapacitou 14 parkovacích 

míst. Jedno parkovací stání je určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace a jedno místo pro autobus.    

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba:        

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:   

Objekt není chráněn podle právních předpisů. Nejedná se o kulturní památku a 

ani není chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:   

Projektová dokumentace je řešena v souladu s vyhláškou 62/2013 sb. o 

dokumentaci staveb a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, týkající se navrhované 

stavby. Stavba odpovídá technickým požadavkům stavby a investora. Prostory 

výrobní nejsou přizpůsobeny pro bezbariérové užívání stavby. Veřejně přístupný 

prostor stavby jako je degustační místnost je přizpůsobené pro bezbariérové užívání. 

Ubytovací pokoj je přístupný přes 1.NP pomocí výtahu. Zbudování rampy vně 

vinařství vzhledem k převýšení terénu, by zde bylo nevhodné vůči zástavbě vinných 

sklepů, proto je řešeno přes vnitřní prostory vinařství pomocí 1.NP, případná 

možnost s pomocí po komunikaci do lisovny (sklon 25 %). 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů:        

Byly splněny požadavky dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů.  

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení:      

Žádné výjimky nebyly uděleny na řešenou stavbu. 

 

 

 

 

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

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

apod.):     
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Celková ploch pozemků:    1553,41 m2 

Zastavěná plocha vinařství:   611,605 m2 

Užitná plocha :  1S  344,49 m2 

1NP  514,19 m2 

2NP  530,39 m2 

3NP  212,28 m2 

Užitná plocha celkem :   1601,35 m2 

Obestavěný prostor:    7812,74 m3 

 

Počet ubytovacích jednotek :  7 

Počet ubytovaných osob :   30 

Počet zákazníků :    50 

Počet zaměstnanců :    5     

Počet parkovacích stání :   16 

 

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

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

třída energetické náročnosti budov apod.): , 

 

Inženýrské sítě jednotné kanalizace, vodovodu a elektřiny jsou vedeny na obecním 

pozemku. 

 

Zásobování vodou: 

 

Vodovod je napojen z uličního řádu vinařů a je veden kolem budovy do technické 

místnosti v 1.NP. Vodoměrná soustava je umístěna v technické místnosti za 

obvodovou zdí.  

 

Celková spotřeba vody : 

- Ubytování –   30 osob  45 m3 / rok / osoba 1350 m3 / rok 

- Degustace vína –  50 osob 80 m3 / rok / osoba 4000 m3 / rok 

- Administrativa -  1 osoba 14 m3 / rok / osoba 14 m3 / rok 

- Výroba -   4 osoby  22 m3 / rok / osoba 88 m3 / rok 

- Výroba vína –  1800 hl 0,3 m3 / 1 hl  540 m3 / rok 

- Celkem :       5992 m3 / rok 

 

 

Splaškové vody : 

V lokalitě je zřízena jednotná kanalizace. Veřejná kanalizace je vedena pod 

povrchem podél kanalizace.  

 

Dešťové vody : 

Dešťová kanalizace – dešťová voda je zasakována na pozemcích investora. Voda ze 

střech a anglických dvorků je svedena do vsakovacích zařízení na pozemcích 

investora. 

 

Elektrická energie: 

Elektrická energie je odebírána z navržené přípojky  elektrické energie. Přípojka je 

vedena z elektrického vedení NN, které je vedeno na sloupech před vinnými sklepy 

do přípojkové skříně v obvodové zdi. 
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Tepelná energie : 

Vytápění objektu bude pomocí krbu a kotle na tuhá paliva. 

 

Odpad: 

Během stavby i následném provozu budou vznikat odpady. Stavební odpad 

jako beton, keramické výrobky, dřevo, plast, papír, ocel, asfaltové směsi, sklo atd. 

bude vyvezen na řízenou skládku nebo do sběrných surovin. 

Směsný komunální odpad bude skladován na pozemku investora v určených 

popelnicích. Tříděný odpad jako plasty, papír, sklo budou likvidovány 

v kontejnerech. Jelikož se jedná o lokalitu bez popisného čísla a nesloužící k trvalé 

bydlení, musí majitel zajistit likvidaci odpadu, buď organizací, zabývající se 

likvidací a odvozem komunálního odpadu nebo vyvézt na řízenou skládku, či sjednat 

odvoz odpadků z téhle lokality. 

Odpad vzniklý během výroby vína (třapiny, kaly, výlisky atd.) a bioodpad 

budou kompostovány na vhodném místě u vinice za vinařstvím. 

 

Součást práce je energetický štítek budovy. Hodnocená budova vinařství je 

klasifikována do třídy B – úsporná. Viz samostatná příloha diplomové práce -  

Stavební fyzika – energetický štítek budovy.  

 

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

etapy) :    

Stavba dle této projektové dokumentace bude zahájena nejpozději do dvou let 

po nabití právní moci stavebního povolení. Předpokládaný termín zahájení je však 

4/2017. Veškeré stavební práce budou provedeny v jedné etapě, a proto 

předpokládaný termín dokončení je 10/2018. 

 

Předpokládá se běžný postup výstavby 

- Zbourání starého vinného sklepa 

- Terénní úpravy a sejmutí ornice v tl. 300 mm 

- Vytyčení objektu a zaměření inženýrských sítí dle situačního výkresu 

- Výkopy – zajištění výkopu proti sesuvu půdy záporovým pažením 

- Základy – založení stavby v nezámrzné hloubce 

- Hrubá stavba – 1S,1.NP ztracené bednění – betonové tvarovky Best  

-2.NP, 3.NP keramické tvarovky Porotherm 

- stropní konstrukce skládaná Porotherm(Miako + POT nosníky)  

- předjaté panely Spiroll 

- Komínové těleso Schiedel 

- Dřevěný krov  

- Plochá střecha 

- Příčky - Porotherm 

- Podlahy 

- Osazení výplní otvorů 

- Vnitřní rozvody 

- Obklady 

- Konečné vnitřní úpravy 

- Venkovní zpevněné plochy 

- Konečné venkovní terénní a celkové úpravy 
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k) Orientační náklady stavby:        

Orientační cena na m3 obestavěného prostoru  5121Kč/ m3. 

Obestavěný celkem včetně :   7812,74 m3. 

Odhadované náklady na provedení stavby : cca 40 mil. Kč  

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 
 

 SO 01 - Vinařství 

 SO 02 - Elektrická přípojka 

 SO 03 – Vodovodní přípojka 

 SO 04 – Připojení na místní komunikaci 

 SO 05 – Parkování 

 SO 06 – Terénní úpravy 

SO 07 – Kanalizační přípojka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum : 11.1.2018      Vypracoval: Bc. Martin Štipčák 

         

Podpis:  ………………… 
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B– Souhrnná technická zpráva 
 

Identifikační údaje 

 Údaje o stavbě: 

 

Název stavby :  Vinařství  

Místo stavby: katastrální území obce Vlkoš u Kyjova ( 784036 ),    

Vlkošské búdy 

Parcelní čísla:   1816,1818,1820 

Kraj :    Jihomoravský 

Předmět dokumentace: Novostavba Vinařství 

 Údaje o stavebníkovi :  

 

Investor, majitel :  Manželé Josef a Radka Štipčákovi 

     Vlkoš 105 

     696 41 Vlkoš u Kyjova  

 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace : 

  

Projektant :   Bc. Martin Štipčák 

     Vlkoš 105 

     696 41 Vlkoš u Kyjova 

 

B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku:    

Řešené území se nachází v katastrálním území obce Vlkoš u Kyjova v lokalitě 

vinných sklepů – Vlkošské búdy zhruba 1,5 km od obce. V okolí řešeného území se 

nachází pouze vinné sklepy - cca 170 vinných sklepů. Projekt řeší novostavbu 

vinařství. Stavba se nachází na stavebních parcelách č. 1816, 1818, 1820 o celkové 

výměře 1 553,41 m2. Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. Pozemky obsahují 

stromy a jeden starý vinný sklep. Plocha pozemků je svažitá. Parkování se řeší na 

pozemku stavebníka p.č. 2659 s celkovou výměrou 3655 m2. 

Napojení na místní komunikaci (komunikace asfaltová šířky 3 m) – cesta 

k lisovně (2,5 m) a parkování. Inženýrské sítě vedou na pozemku obce kolem místní 

komunikace – vodovod, jednotná kanalizace a elektrické vedení. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):  

Geologický ani hydrologický průzkum nebyly provedeny, ale byly použity údaje 

z dřívějších průzkumů stavebníka na vedlejším sklepě – na parcele číslo 1816. 

Z geologického hlediska vyplívá, že jsou zde příhodné podmínky pro zakládání 

staveb. Z hydrogeologického hlediska vyplynulo, že nehrozí nebezpečí vysoké 

hladiny podzemní vody a měření radonu, které stanovilo nízký radonový index. 

Přesto bude jako izolace proti radonu požita hydro-izolace spodní stavby. Prohlídka 

místa stavby projektantem. 



21 

 

      

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:     

 Na pozemek nezasahují žádné ochranné a bezpečnostní pásma. 

  

d) Poloho vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

 Objekt vinařství se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jiném 

podobném území.         

   

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

poměry v území:         

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Ochrana okolí 

bude zajištěna zatříděním vzniklých odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a jejich 

následným odvozem na skládku. Stavba nemá vliv na odtokové poměry území. Při 

realizaci výstavby mohou do ovzduší vnikat škodlivé látky vlivem prašnosti. Ta 

bude omezována důsledným čištěním mechanizačních prostředků před vjezdem na 

místní komunikaci. Stavebník bude udržovat okolí staveniště a příjezd na místní 

komunikaci v čistotě. Případné znečištění neprodleně odstraní.   

        

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin:    

 Na pozemku se nachází starý vinný sklep, který je nutno před započetí prací 

zdemolovat. Demoliční práce je nutno provádět za stále přítomnosti odborně 

způsobilé osoby. Při veškerém bourání musí být sledováno okolí a o eventuálních 

poruchách, které by se vyskytly, musí být neprodleně informován technický dozor 

investora a autorský dozor. Při bourání bude zásadně dodržováno třídění odpadu 

z demolice! Veškerý vybouraný materiál se bude odvážet na skládku. Po dokončení 

prací odklidí dodavatel všechnu suť a zanechá místo čisté. Na pozemku se vyskytují 

2 stromy (ořech) a keře nízkého porostu. Budou pokáceny odborně způsobilou 

osobou. Práce budou probíhat dle podléhajících předpisů.    

          

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkcí lesa (dočasné/trvalé):    

 Nebudou prováděny zábory zemědělského půdního fondu ani lesa. 
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu):   

  

K pozemku je přístup přímo z přilehlé místní komunikace, před vinařstvím bude 

k cestě vybudována dlažba v celé šířce vinařství. Dále napojení příjezdové cesty pro 

lisovnu šířky 2,5 m na místní komunikaci 3 m. Na obecním pozemku je vybudovaná 

kanalizační, vodovodní síť a nadzemní elektrické energie. 

Objekt vinařství bude napojen na inženýrské sítě nacházející se v okolí místa stavby: 

vodovod, elektrickou energii.  

Přípojka nadzemního kabelového vedení NN bude připojena na přípojkovou 

skříň na obvodové konstrukci objektu. Zemní kabelovou přípojkou bude dovedena 

do objektu, kde bude osazený elektroměr a hlavní jistič.  

Vodovodní přípojka  HD - PE DN150 bude vedena podél objektu do technické 

místnosti v 1.NP přes obvodovou zeď, kde bude umístěn vodoměr. 

Odpadní kanalizace bude svedena do veřejné kanalizační sítě zaústěné na ČOV 

v Miloticích.  

Dešťové vody budou vsakovány ve vsakovacích zařízení umístěných na pozemcích 

investora vyplněné štěrkovou frakcí 8/16 s přepadem do zasakovacího trativodu. Na 

vsakovací zařízení bude napojeno i odvodnění z anglických dvorku. Nové přípojky 

inženýrských sítí budou uloženy do pozemku pod parcelním č. 1816 a 1820 ve 

vlastnictví investora.  

      

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

 Nesouvisí s objektem výstavby. 

 

Orientační cena na m3 obestavěného prostoru  5121Kč/ m3. 

Obestavěný celkem včetně garáže :  7812,74 m3. 

Odhadované náklady na provedení stavby : cca 40 mil. Kč  

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:   

  Novostavba vinařství slouží pro potřeby investora – výroba a distribuce vína, 

veřejné ubytování pro návštěvníky vinařství. Výroba vína o celkové produkci  

cca 180 000 l vína. Objekt se nachází v blízkosti vinic, a druhého vinného sklepu, který 

je v majetku investora. Ve výrobní části je dostatečná kapacita pro výrobu a skladování 

vyrobeného vína.  Degustační místnost je určena pro prezentaci a ochutnávku vína pro 

veřejnost. Ubytovací kapacita je 30 lůžek v 7 obytných jednotkách, z nichž jedna je 

řešena jako bezbariérová, a přístup do pokoje přes 1.NP a pomocí výtahu.  Pro zákazníky 

je určeno parkoviště před vinařstvím s kapacitou 14 parkovacích míst. Jedno parkovací 

stání je určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a jedno pro autobus. 

 

Celková ploch pozemků:    1553,41 m2 

Zastavěná plocha vinařství :   611,605 m2 

Užitná plocha :  1S  344,49 m2 

1NP  514,19 m2 

2NP  530,39 m2 

3NP  212,28 m2 

Užitná plocha celkem :   1601,35 m2 
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Obestavěný prostor:    7812,74 m3 

 

Počet ubytovacích jednotek :   7 

Počet ubytovaných osob :   30 

Počet zákazníků :    50 

Počet zaměstnanců :    5     

Počet parkovacích stání :   16    

   

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení. 

  

a) Urbanizmus územní regulace, kompozice prostorového řešení:  

 Stavba je navržena v souladu se schváleným územním plánem obce Vlkoš. Kompozice 

prostorového řešení objektu je podřízena funkčnosti objektu, která představuje návaznosti 

jednotlivých provozů v budově. Pozemek je situován uprostřed zástavby vinných sklepů, je 

svažitý a většina výrobní části se nachází pod terénem. Objekt se nachází v uličce vinných 

sklepů. Hlavní vchod  do vinařství je z komunikace před objektem. 

    

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

 Jedná se o samostatně stojící objekt tvaru obdélníku prvního nadzemního podlaží, 

které je z 80% pod terénem, který by se dal rozdělit na „starou“ a „moderní“ část vinařství. 

Z pohledu od ulice je „stará“ část se sedlovou střechou červené barvy připomínající starý 

moravský vinný sklípek se sklonem 30°. Za kterou je „moderní“ část vinařství, zastřešenou 

plochou střechou s 3.NP propojené suterénem a 1.NP. Mezi těmato odrazy vinařství je pochozí 

plochá střecha nad 1.nadzemní podlaží. Architektura stavby je založena na geometricky čistých 

a jednoduchých hmotách. Začlenění stavby, hmotová struktura a celkový výraz respektuje 

okolní zástavbu vinných sklepů. Barvy objektu jsou z voleny okolní zástavbě, typické místní 

části, stejně tak i materiálové řešení stavby. Vstup do objektu je z jižní strany, kde je slovácké 

žůdro. Objekt je bílé barvy s modrou podrovnávkou. Moderní část fasády tvoří modrá 

podrovnávka, bílá fasáda, s pruhy mezi okny fasádní omítkou imitací dřeva.  

 Příjezdová komunikace k lisovně je z betonové a zatravňovací dlažby. Parkoviště 

před vinařství využívá zatravňovací dlažbu, a trávu, aby nenarušovalo okolní krajinu. 

 Suterén a 1.NP vinařství je vyzděno z bednících betonových tvarovek Best40 zalitý 

betonem C20/25 a výztuží B500B. Suterénní zdivo je zatepleno tepelnou izolaci XPS – 

Styrodur 4000CStl. 120mm. Obvodové nosné zdivo v 2.NP a 3.NP je vyzděno z keramických 

tvárníc systému Porotherm 40Profitl. 400 mm na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry.  

Stropní konstrukce nad 1S a 1.NP jsou tl. 320 mm z předpjatých železobetonových  

panelů SPIROLL dle výkresu stropu pro 1.NP. Konstrukce jsou doplněny železobetonovými 

věnci pod a v úrovni stropní konstrukce SPIROLL.  

 Strop nad 2.NP a 3.NP podlaží je tl. 250 mm z keramicko-betonových nosníků POT 

a POROTHERM cihelné vložky Miako vyztužené svařovanou prostorovou výztuží, osové 

vzdálenosti nosníku POT jsou 625 a 500mm. Beton C20/25 a ocel B500. 

 Střešní konstrukce vinařství nad podkrovím v 2.NP je řešena sedlovou střechou s  

dřevěnými krokvemi. Úhel střešního pláště je 20 stupňů k terase a 30 stupňů k ulici. Střecha je 

pokryta betonovou krytinou KMB Hodonka v odstínu višňové barvy.  

Střecha nad degustační a technickou místností, je jednoplášťová pochozí plochá střecha, 

tvořící terasu mezi budovami se sklonem 3 % odvodněnou vně budovy pomocí kanálku a 

napojena na vsakovací zařízeni.  

 Střešní konstrukce nad 3.NP je jednoplášťová plochá střecha se sklonem 3% 

odvodněna na 2 strany objektu. 
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B.2.3 Celkové provozní a dispoziční řešení technologie výroby   

 Provozní řešení stavby je zaměřeno na výrobu vína, které bude z vlastních vinic v okolí 

vinařství, případně ze zakoupených hroznů od okolních vinohradníků. Všechny tyto hrozny 

budou dopravovány do 2.NP podlaží po příjezdové cestě vedle vinařství na severní stranu do 

lisovny, případně rovnou z vinic za vinařstvím. Po vylisováním bude mošt z hroznů čerpán do 

kvasných tanků nebo hned do tankových hal v suterénu pod lisovnou. Po vyčištění a odkalení 

a řádném ošetřením a stabilizování vína bude víno nalahvováno a uskladněno v 1.NP. Expedice 

bude probíhat opět přes lisovnu, která bude využívána pouze v době vinobraní, sloužit bude 

výtah spojující suterén a příslušná podlaží. Výtah je nákladní průmyslový a slouží pro provoz 

vinařství, ale také pro část ubytovací, pro bezbariérový přístup osob s omezenou schopností 

pohybu. 

Hlavní vstup do objektu je z jižní strany v 1.NP pro degustační prostory, hygienické 

zařízení pro společenskou místnost, kancelář a kuchyň pro přípravu jednoduchých jídel.  Dále 

technickou místnost a také přístup do suterénu.  

Vstup do části ubytování je z terasy „mezi budovami“ v 2.NP, v případě osob 

s omezenou schopností pohybu se využije vstup do ubytovací části pomocí výtahu přes 1.NP. 

V 2.NP neboli v podkroví je ubytování pro 15 osob, a dalších 15 lůžek se nachází v 3.NP 

podlaží nad lisovnou. Součástí je koupelna s WC přístupná z předsíně obytné buňky. 

V ubytovacích částech se nachází úklidová místnost a sklad prádla.  

Vstup pro zaměstnance výroby vinařství je přes lisovnu ve 2.NP, pomocí cesty kolem 

vinařství k lisovně, kde jsou umístěny dveře ve vratech. Zázemí zaměstnanců je u lisovny. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

Projektová dokumentace je řešena v souladu s vyhláškou 62/2013 sb. o dokumentaci 

staveb a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, týkající se navrhované stavby. Stavba je navržena 

dle vyhlášky č.369/2001 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba odpovídá technickým požadavkům stavby 

a investora. Prostory výrobní nejsou přizpůsobeny pro bezbariérové užívání stavby. Veřejně 

přístupný prostor stavby jako je degustační místnost je přizpůsobené pro bezbariérové užívání. 

Ubytovací pokoj je přístupný přes 1.NP pomocí výtahu. Zbudování rampy vně vinařství 

vzhledem k převýšení terénu a okolní zástavbě, by zde bylo nevhodné, proto je řešeno přes 

vnitřní prostory vinařství pomocí 1.NP, případná možnost s pomocí po komunikaci do lisovny 

( sklon 25 %). U objektu bude zřízeno jedno parkovací místo, které je uzpůsobeno pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále bude pro tyto osoby uzpůsoben i vstup do 

vinařství a ubytování. Vstupní dveře budou mít práh maximálně 2 cm výšku. Světlost dveří 

bude min. 900 mm. Jsou navrženy samostatné záchody pro muže i ženy. Jeden pokoj pro 

ubytování je řešen jako bezbariérový. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 

Při užívání stavby musí být respektovány veškeré provozní předpisy, nařízení a 

všeobecné bezpečnostní předpisy týkající se užívání instalovaných spotřebičů. Dále je 

stavebník (uživatel) povinen zajistit pravidelnou údržbu veškerých zařízení a provádění revizí 

například čištění komínů, okapů apod. Schodiště musí být opatřeno zábradlím. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů.       

   

 a) Stavební řešení:         

      

 Jedná se o samostatně stojící objekt tvaru obdélníku o rozměrech 16,1 x 38,4 m. 

Budova se nachází na svažitém pozemku. Objekt je třípodlažní a podsklepen, 1.NP podlaží je 

z 80 % podzemí. V časti od ulice je 2.NP - podkroví zastřešeno sedlovou střechou. Část 

s lisovnou je o třech nadzemních podlaží zastřešeno jednoplášťovou plochou střechou. Hlavní 

vstup do vinařství je z jižní strany v 1.NP, vstup do provozu je ze severní strany v druhém 

podlaží. Viz. Výkresová část projektové dokumentace 

 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení: 

 

Výkopy: 

 

Bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca 300mm, a uskladněna na pozemku 

stavebníka a následně pak použita na terénní úpravy okolo vinařství.  

Provede se výkop stavební jámy, který je kvůli převýšení v severní části objektu 

v hloubce založení - 8,3 m pod terénem. Jelikož se jedná u zástavbu a svahování zde nelze 

použít v takové hloubce, je nutno použít zabezpečení stavební jámy. Bude použita záporová 

pažící konstrukce, pažiny ocelové HEB profily 200 až 340 mm, a fošny 80x200x1500 mm, 

kterou je nutno posoudit statikem. Hloubka založení prvního nadzemního podlaží v nezámrzné 

hloubce (splnění minimální hloubky založení od UT = 800 mm). Jelikož se jedná o 

železobetonové základy, je nutno počítat s minimálním prostorem pro práci a to rozšíření 900 

mm na každou stranu základu.  Výkopová zemina ze stavební jámy a rýh, bude navážena a 

hutněna po 300 mm na 0,2 MPa na parcele číslo 2659, kde proběhnou terénní úpravy na úpravu 

parkoviště, na pozemku se také uskladní zemina na následné zásypy stavební jámy. Zemní 

práce budou prováděny pomocí stavební mechanizace běžným způsobem. Ručně budou 

začištěny základy před započetí betonáže. Základová spára musí být před betonáží čistá a suchá. 

 

Základové konstrukce: 

 

Základové konstrukce jsou navrhnuty na železobetonových základových pasek z betonu 

C20/25 a výztuži B500B. Rozměry základu jsou dle předběžného výpočtu, a různé šířky a výšky 

základů, jsou dle výkresové dokumentace základů.  Pod železobetonovými základy je 

podkladní beton C16/20 tloušťky cca 100 mm. Základová deska je z prostého betonu C20/25 a 

vyztužena kari sítí 6/100/100 v tloušťce 150mm. Betonáž bude probíhat do bednění základů. 

Založení základových pasů je v nezamrzne hloubce – vinařství v 1.NP v hloubce -1,150 m. 

Založení základové desky -4,120 m. V místě založení výtahu je železobetonová deska 

v základové spáře -6,070 mm v tloušťce 200 mm. V základových konstrukcí je nutno počítat 

s průchody pro instalaci kanalizace. 

 

Svislé konstrukce: 

 

Obvodové nosné zdivo v 2.NP a 3.NP, a jižní strana 1.NP je vyzděno z keramických 

tvárníc systému POROTHERM 40Profitl. 400 mm na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry 

se zateplovacím systémem. Jako izolant je použit expandovaný polystyren Isover GreyWall 

s grafitem tl. 150mm . První řada vyzděna POROTHERM Profi 30 na maltu POROTHERM 

TM tl.2,5cm. Suterén vinařství a 1.NP je vyzděn z bednících betonových tvarovek Best 
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40 zalitý betonem C20/25 a vyztužen výztuží B500B dle statického výpočtu. Suterénní zdivo 

je zatepleno tepelnou izolaci XPS – Styrodur4000CStl. 120mm. Vnitřní nosné zdi v suterénu a 

1.NP jsou také z bednících betonových tvarovek Best 40 zality betonem C20/25 a vyztuženy 

výztuží B500B.  

Vnitřní nosné zdivo je z keramických tvarovek POROTHERM 30 Profi, 24 Profi a 19 

Aku, v tloušťkách 300mm, 240 mm a 190 mm na maltu POROTHERM Profi pro tenké spáry. 

Vnitřní nenosné příčky POROTHERM 14 Profi tl.140mm na maltu POROTHERM 

Profi pro tenké spáry. Sádrokartonové instalační šachtové stěny jsou ze sádrokartonu Rigips. 

Schodiště ve vinařství je řešeno jako dvouramenné železobetonové monolitické. Výška 

stupně 174 mm a šířka stupně 279mm z 1S do 2.NP šířka ramene je 1,15m. Z 2.NP do 3.NP je 

výška stupně 168 mm a šířka stupně 279 mm, šířka schodišťového ramene je 1,15 m. Schodiště 

z degustační místnosti do suterénu je šířky 1 m, přímé s mezipodestou s výškou stupně 166 mm 

a šířkou stupně 270 mm. Schodiště je opatřeno zábradlím. 

 

Vodorovné konstrukce: 

 

Stropní konstrukce nad 1S a 1.NP jsou tl. 320 mm z předpjatých železobetonových  

panelů SPIROLL dle výkresu stropu pro 1.NP. Konstrukce jsou doplněny železobetonovými 

věnci pod a v úrovni stropní konstrukce SPIROLL. Minimální uložení panelu v podélném 

směru je 100 mm. Maximální uložení v příčném směru je 100 mm. Po uložení jednotlivých 

panelů dle projektové dokumentace se provede vyztužení spár mezi panely zálivkovou výztuží 

a zalití spár technologickou výztuží. 

Strop nad 2.NP a 3.NP podlaží je tl. 250 mm z keramicko-betonových nosníků POT a 

POROTHERM cihelné vložky Miako vyztužené svařovanou prostorovou výztuží, osové 

vzdálenosti nosníku POT jsou 625 a 500mm. Beton C20/25 a ocel B500. Všechny ztužující 

věnce a budou nadimenzovány tak, aby přenesly veškerá zatížení a odolávaly všem účinkům 

zatížení. Dobetonávky stropních konstrukcí budou vyztuženy ocelí B500B a betonem C20/25 

Monolitické průvlaky je nutno nadimenzovat a posoudit statikem, aby se přeneslo 

veškeré zatížení. Podhled nad 2.NP je z protipožárního sádrokartonu Rigips RF na CD profilech 

Rigips. 

Překlady nad 

 

Výplně  otvorů: 

 

Výplně otvorů jsou plastovými okny PASIV-OL a dveřmi v odstínu zlatý dub od firmy 

Slovaktual s izolačním trojsklem. Vnitřní interiérové dveře jsou dřevěné v přírodní barvě dýhy 

švestka polenská s povrchovou úpravou Ilva – polyuretanový lak TM893, 30°lesku. Sekční 

garážová vrata do lisovny jsou z hliníkových lamel od firmy Lomax. Na sedlové střeše jsou dvě 

střešní okna od firmy Velux. Na ploché střeše je osazen střešní výlez Velux. 

  

Komín: 

 

V objektu jsou dvě různá komínová tělesa na dvou místech. Komínový systém Schiedel 

UNI ADVANCED průměr komínového tělesa 150 mm od krbu v degustační místnosti. 

Komínové těleso Schiedel ICS 50, tlouštka stěny 1 mm, tl. tepelné izolace 50 mm, průměr tělesa 

150 mm odvoz z kotle. Obě tělesa jsou na tuhá paliva. Vybírací otvory jsou v 1.NPv technické 

místnosti a degustační místnosti 300 mm nad podlahou. Napojení spotřebičů je v 1.NP. 

Komínová tělesa budou oddilatována deskami z minerálních vlákem tl. 30 mm 
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Střešní konstrukce: 

 

Střešní konstrukce vinařství nad podkrovím v 2.NP je řešena sedlovou střechou 

s dřevěnými krokvemi s osovou vzdáleností cca 0,9m. Úhel střešního pláště je 20 stupňů 

k terase a 30 stupňů k ulici. Pozednice, je zakotvena do železobetonového ztužujícího věnce 

kotevními šrouby a také pomocí kotvících prvku do konstrukce stropu nad 1.NP. Použité řezivo 

je jehličnaté třídy C20. Všechny dřevěné prvky krovu budou opatřeny 2x ochranným nátěrem 

proti dřevokazným činitelům, plísním a houbám. Rozměry krovu je nutno ověřit statickým 

výpočtem! Střecha je pokryta betonovou krytinou KMB Hodonka v odstínu višňové barvy. 

Střecha nad degustační a technickou místností, je jednoplášťová pochozí plochá střecha, 

tvořící terasu mezi budovami se sklonem 3 % odvodněnou vně budovy pomocí kanálku a 

napojena na vsakovací zařízeni. Skladba střechy – P13 – Terasa. Parozábranu  tvoří SBS 

modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou – Glastek AL 40 Mineral, tepelně izolační 

vrstvu tvoří tepelná izolace z expandovaného pěnového polystyrenu Isover EPS 200S 

spádování je pomocí spádových klínu stejné tepelné izolace. Hydroizolační vrstvu tvoří SBS 

asfaltový modifikovaný pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny – Glastek 40 SpecialMineral 

mechanicky kotven. Na ní SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové 

rohože s odolností proti prorůstání kořínků – Elastek 50 Garden celoplošně nataven. Dále 

separační vrstvu geotextilie Fatratex H200, Drenážní vrstvu tvoří nopová folie s perforací 

v dolních prolisech - Dekdren T20 Garden, filtrační vrstva Geotextili Fatratex, roznášecí vrstva  

z betonové mazaniny vyztužena kari sítí, hydroizolace tekuté lepenka od firmy Denbraven, a 

nášlapná vrstva z mrazuvzdorné keramické dlažby firmy Rako. 

Střešní konstrukce nad 3.NP je jednoplášťová plochá střecha se sklonem 3% odvodněna 

na 2 strany objektu. Parozábranu, pojistnou a provizorní vrstvu tvoří SBS modifikovaný 

asfaltový pás s hliníkovou nosnou vložkou kašírovanou skleněnými vlákny -Glastek AL 40 

Mineral. Tepelně izolační  vrstvu izolace z kamenných vláken Isover R12, spádovou vrstvu -

spádové klíny Isover SD, další tepelná izolace z kamenných vláken Isover  S12. Hydroizolační 

vrstvu tvoří SBS modifikované asfaltové pásy, první s nosnou vložkou ze skelné tkaniny- 

Glastek 40 SpecialMineral- mechanicky kotven a druhý s nosnou vložkou z polyesterové 

rohože se skleněnými vlákny v podélném směru – Elastek 40 SpecialMineral celoplošně 

nataven. 

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou popsány ve výpisu skladeb podlah viz. Přílohy.  

        

Povrchové úpravy: 

 

Vnitřní povrchy stěn jsou upraveny vnější štuková omítka, jádrová omítka a přednástřik 

od firmy Baumits povrchovou úpravouPrimalex Malvena – omyvatelné bílé barvy. Všechny 

zdi v provozu budou opatřeny omyvatelnou barvou. Venkovní povrch fasády je tvořen 

Minerální rýhovanou omítkou WeberpasAquabalance bílé barvy. Mezi okny a dle pohledu je 

použita minerální tenkovrstvá omítka vytvářející imitaci textury dřeva – Weber pas silikon 

wood – barvy ořechu. Na podrovnávce je použita jemnozrnná dekorační soklová omítka Weber 

marmolit modré barvy. Jsou použity keramické obklady uvnitř. Na obklad komínu a podezdívce 

pro klenby jsou použity obkladové pásky Klinker.  
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Podlahy: 

 

Skladby podlah jsou rozlišené v tabulce místností a následném výpisu skladeb jsou 

specifikované. Přechody mezi keramickou dlažbou a laminátovou podlahou jsou zakryty krycí 

přechodovou podlahou lištou. 

 

Klempířské výrobky: 

 

Všechny klempířské výrobky jsou provedeny z měděného plechu. 

 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita:      

 Jedná se o novostavbu vinařství. Objekt je navržen jako třípodlažní, částečně 

podsklepen, aby nedošlo během užívání ke ztrátě únosnosti stavby nebo jejich části po 

celou dobu předpokládané životnosti stavby. Konstrukční systém objektu je 

monolitický, zděný, stěnový systém s obvodovými a středními nosnými stěnami. Nosné 

prvky objektu SO 01 jsou posouzeny statikem – klenba, stropní konstrukce nad 

vinařským provozem, navrhované monolitické průvlaky, krov. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení.  

 

a) technické řešení:         
  Objekt je určen k výrobě, nachází se v objektu technická a technologická 

zařízení, které budou prováděny odborně specializovanými firmami.  

   

b) výčet technických a technologických zařízení:     

  V objektu se budou nacházet tato technologická zařízení: 

Otopná soustava, výtah, sekční automatická vrata, zásobník teplé vody, rozvodná skříň 

elektrické sítě, kotel na tuhá paliva, pneumatický lis, vinifikátory, nerezové tanky, 

lahvovací linka, čerpadla, filtry a další potřebné zařízení potřebná při výrobě vína.  

    

      

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení       

  Požární bezpečnost je řešena v samostatné příloze této diplomové práce dle 

platných norem ČSN 73 0833 a ČSN 73 0802 a ČSN 730804 atd.. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi. 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení:     

 Konstrukce jsou navrhnuté v souladu s požadavky normy ČSN 730540-2,viz. 

samostatný projekt součástí této projektové dokumentace   

  

b) Energetická náročnost budovy:      

 Energetická náročnost je doložena průkazem energetické náročnosti budovy, 

který je součástí projektové dokumentace. Výpočtem byl stanoven průměrný 

součinitel prostupu tepla obálkou budovy a zařazen do kategorie B – úsporná.  

      

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií:    

 V objektu vinařství nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. 
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

a) Větrání: 

Místností jsou přirozeně větrána okny, suterén je větrán pomocí průduchů 

v instalačních šachtách a dalšími průduchy, kde bude instalováno nucené 

větrání. Místnosti bez oken budou větrány pomocí nuceného větrání pomocí 

instalačních šachet. V kuchyni je navržena digestoř na odvádění výparů od 

vaření. 

  

b) Vytápění:          

 Všechny pobytové i všechny ostatní místnosti vinařství budou mít zajištěno 

vytápění na normou dané hodnoty. Zdrojem tepla bude kotel na tuhá paliva umístěný 

v 1.NP a krbová kamna umístěna v degustační místnosti v1.NP. Suterén a část 1.NP 

sloužící pro výrobu vína se předpokládá, že nebude vytápěno.    

      

c) Osvětlení:          

 Všechny pobytové i většina ostatních místností má zajištěno přirozené osvětlení 

okny. Intenzita umělého osvětlení bude instalována tak, aby splňovala platné normy. 

Provoz pod zemí bude mít instalováno umělé osvětlení tak, aby splňovalo platné 

normy. 

 

Elektrická energie: 

Elektrická energie je odebírána z navržené přípojky  elektrické energie. Přípojka 

je vedena z elektrického vedení NN, které je vedeno na sloupech před vinnými 

sklepy do přípojkové skříně v obvodové zdi. 

           

d) Zásobování vodou:        

 Příprava TV bude probíhat v zásobníkovém ohřívači, jež bude součástí sestavy 

s kotle na tuhá paliva v technické místnosti. 

 

  

Vodovod je napojen z uličního řádu vinařů a je veden kolem budovy do 

technické místnosti v 1.NP. Vodoměrná soustava je umístěna v technické místnosti 

za obvodovou zdí.  

 

Celková spotřeba vody : 

- Ubytování –   30 osob  45 m3 / rok / osoba 1350 m3 / rok 

- Degustace vína –  50 osob 80 m3 / rok / osoba 4000 m3 / rok 

- Administrativa -  1 osoba 14 m3 / rok / osoba 14 m3 / rok 

- Výroba -   4 osoby  22 m3 / rok / osoba 88 m3 / rok 

- Výroba vína –  1800 hl 0,3 m3 / 1 hl  540 m3 / rok 

- Celkem :       5992 m3 / rok 

         

e) Odpady:           

  

Splaškové vody : 

V lokalitě je zřízena jednotná kanalizace. Veřejná kanalizace je vedena pod 

povrchem podél kanalizace.  
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Dešťové vody : 

Dešťová kanalizace – dešťová voda je zasakována na pozemcích investora. Voda ze 

střech a anglických dvorků je svedena do vsakovacích zařízení na pozemcích 

investora. 

 

Odpad: 

Během stavby i následném provozu budou vznikat odpady. Stavební odpad 

jako beton, keramické výrobky, dřevo, plast, papír, ocel, asfaltové směsi, sklo atd. 

bude vyvezen na řízenou skládku nebo do sběrných surovin. 

Směsný komunální odpad bude skladován na pozemku investora v určených 

popelnicích. Tříděný odpad jako plasty, papír, sklo budou likvidovány 

v kontejnerech na začátku ulice vinných sklepů. Jelikož se jedná o lokalitu bez 

popisného čísla a nesloužící k trvalé bydlení je majitel zajistit likvidaci odpadu, buď 

organizací, zabývající se likvidací a odvozem komunálního odpadu nebo vyvézt na 

řízenou skládku, či sjednat odvoz odpadků z téhle lokality. 

Odpad vzniklý během výroby vína (třapiny, kaly, výlisky atd.) a bioodpad 

budou kompostovány na vhodném místě u vinice za vinařstvím. 

 

Ochrana proti prachu : 

Zvýšená prašnost bude vznikat pouze při výstavbě. Tato prašnost bude 

omezována důsledným dodržováním všech platných předpisů a norem s důrazem na 

řádné očištění stavebních mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace. Pro 

přepravu sypkých hmot musí být vždy použity vhodné dopravní prostředky. Veškeré 

dopravní a mechanizační prostředky musí splňovat všechna ustanovení platných 

právních předpisů.  

 

Ochrana proti hluku, vibracím a záření : 

Při výstavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení (nákladní 

vozidla apod.) se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou působit pouze 

po omezeně krátkou dobu výstavby a lze je hodnotit jako nepodstatné.  

 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou určeny Nařízením vlády č. 

148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto 

nařízením se stanoví nejvyšší hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště, pro 

chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní 

prostory staveb a způsob měření a hodnocení těchto hodnot. 

 

B.2.11 Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží:     

 Nejsou nutná žádná zvláštní protiradonová opatření, pro ochranu postačí 

provedení běžné hydroizolace.       

   

b) Ochrany před bludnými proudy:  

Ochranu před bludnými proudy objekt neřeší. 

  

c) Ochrana před technickou seismicitou:     

 Není nutná, neboť se v blízkosti stavby nepředpokládá žádná velká technická 

činnost.          
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d) Ochrana před hlukem:        

 Budova se nenachází v hlučné oblasti a všechny její konstrukce splňují 

požadavky na neprůzvučnost dané normou, není tudíž nutná dodatečná ochrana proti 

hluku.           

e) Protipovodňová opatření:       

 Pozemek se nenachází v záplavové oblasti, žádná protipovodňová opatření 

nebyla řešena. 

 

   

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury:  

 

 Součástí stavby jsou i přípojky k jednotlivým IS, jejichž umístění je patrné 

z výkresu situace.  Dešťová voda bude svedena do vsakovacího zařízení na 

pozemcích investora, jak je zřejmé z výkresu situace.    

      

Objekt je připojen na inženýrské sítě novými přípojkami: 

 

    SO 02 - Elektrická přípojka 

    SO 03 – Vodovodní přípojka 

    SO 04 – Připojení na místní komunikaci 

    SO 05 – Parkování 

    SO 07 – Kanalizační přípojka 

 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:    

 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jednotlivých přípojek či 

speciálních technických vedení budou  řešeny v projektech těchto jednotlivých 

stavebních objektů.  

B.4 Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení:       

 Řešený objekt se nachází v řadové lokalitě vinných sklepů, na svažitých 

pozemcích investora. Hlavní vchod do objektu se nachází 6m od místní komunikace 

( asfaltová komunikace šířky 3m). Pro provoz vinařství bude k lisovně v 2.NP 

vybudována komunikace šířky 2,5m (sklon 25%) pro účely investora s pomocí 

zámkové dlažby a zatravňovacích dlažeb. Parkoviště pro vinařství se řeší na 

pozemku před objektem ve vlastnictví investora parcele číslo 2659, parkoviště bude 

řešeno pomocí zatravňovacích dlažeb a trávníku, aby nenarušovalo okolní ráz 

krajiny. Připojení řeší samostatné projekty SO 05 - parkování a S0 06 - terénní 

úpravy. 

 

b) Napojení území na stávající technickou infrastrukturu: 

Napojení na komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z pozemku investorovy 

zpevněné cesty od lisovny a napojení parkoviště pomocí zatravňovacích dlažeb.  
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c) Doprava v klidu: 

Parkování zajištěno na parkovišti před vinařstvím. Pro zákazníky je určeno 

parkoviště před vinařstvím s kapacitou 14 parkovacích míst. Jedno parkovací stání 

je určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a jedno pro autobus.    

 

d) Pěší a cyklistické stezky: 

Přes pozemek nevedou žádné pěší ani cyklistické stezky. Cesta ve vinných 

sklepech je vedena jako místní komunikace vinných sklepů a značena také jako 

vinařská stezka Kyjovska. Chodníky se v dané lokalitě nenachází. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy: 

Černozem ze sejmutí ornice bude rozvezena po pozemku na terénní a 

dokončovací úpravy. Zemina vykopaná při budování suterénu, 1.NP a základů 

bude hutněna a ukládána na pozemku investora p.č. 2659 pro vytvoření 

parkoviště.  

 

b) Použité vegetační prvky:  

Pozemek bude zatravněn. Projekt neřeší další výsadbu vegetačních prvků a 

dřevin. 

 

c) Biotechnická opatření: 

Projekt neřeší. 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

 

 

Hluk v době výstavby  

Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské 

stavební firmě, tento vliv bude zřejmý pouze po dobu výstavby. Faktor pohody může 

být lokálně narušen při výstavbě zejména při přesunech hmot, dovozu stavebních 

materiálů a pohybem mechanismů v území v době stavby. Tato skutečnost může být 

výrazně eliminována organizací práce související s přípravou staveniště.  

 

Hluk z dopravy 

Zůstane stávající, nedojde k navýšení dopravy. Veškerá doprava bude po 

stávajících zpevněných obecních komunikacích.  

 

Prašnost v důsledku výstavby 

Ke zvýšené prašnosti bude docházet pouze po dobu výstavby.  

 

Zápach 

Neočekává se žádná produkce plynných emisí, které by obtěžovaly okolí 

zápachem.  

 

Vliv na půdu, floru a faunu 
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Stavba nevyžaduje zábor zemědělské půdy. Stavba nemá žádný negativní vliv 

na floru a faunu.  

 

Vliv na vodu 

Novostavba nemá žádný negativní vliv na životní prostředí - vodu. Z objektu 

nebudou vypuštěny žádné škodlivé látky do okolí. Splaškové vody jsou svedeny do 

veřejné kanalizace a následně na ČOV. 

 

Likvidace odpadů 

Stavební suť a jiný stavební odpad vzniklý při provádění novostavby, bude 

likvidována na příslušné skládce odpadů. Řešeno dle katalogu odpadů Vyhláška č. 

381/2001 Sb.Odpady vznikající při výstavbě objektu budou likvidovány dle zákona č. 

185/2001 sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zodpovědnou 

firmou s náležitým oprávněním. 

 

Číslo odpadu  Způsob likvidace 

17 01 01 Beton Skládka 

17 01 02 Cihly Skládka 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Skládka 

17 02 01 Dřevo Skládka 

17 02 02 Sklo Skládka 

17 01 03 Plasty Skládka 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz Kovošrot 

17 05 04 Zemina Vlastní pozemek, skladka 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 

památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 

funkcí a vazeb v krajině: 

Stavba nemá žádné negativní účinky na okolní krajinu. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Stavba se nenachází v žádném chráněném území ani jej nijak neovlivňuje. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA: 

Hodnocení EIA nebude zpracováno. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů: 

Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Nebyla řešena 

ochrana podle jiných právních předpisů. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

  Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou žádné speciální požadavky. 
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B.8  Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Stavba je jedním staveništěm, u kterého musí být zajištěna elektřina, zdroj vody 

a kanalizace. Proto je nutno vytvořit a zajistit tyto přípojky na území pozemku 

před započetím stavby, případně využít z investorova vedlejšího vinného sklípku 

cca 10 m vedle. 

 

b) Odvodnění staveniště: 

Staveniště bude odvodněno pouze v době provádění zemních prací a to pomocí 

rigolů a studní s čerpadly. Zemina na pozemku je propustná, nepředpokládá se 

tedy zvýšení hromadění dešťové vody. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Viz. Výkres situace a článek ( B.1 h) ) této dokumentace. Přístup na staveniště 

bude zajištěn pomocí vjezdu na komunikaci. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky. Po skončení stavebních prací 

budou provedeny terénní a dokončovací práce. Vozidla před výjezdem ze stavby 

budou očištěna a čistá, pokud dojde ke znečištění vozovky, je nutno komunikaci 

ihned očistit. Použití těžkých mechanismů ani práce v nočních hodinách se 

nepředpokládá.  

 

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

dřevin: 

Na pozemku se nachází starý vinný sklep, který je nutno před započetí 

prací zdemolovat. Demoliční práce je nutno provádět za stále přítomnosti 

odborně způsobilé osoby. Při veškerém bourání musí být sledováno okolí a o 

eventuálních poruchách, které by se vyskytly, musí být neprodleně informován 

technický dozor investora a autorský dozor. Při bourání bude zásadně 

dodržováno třídění odpadu z demolice! Veškerý vybouraný materiál se bude 

odvážet na skládku. Po dokončení prací odklidí dodavatel všechnu suť a zanechá 

místo čisté. Na pozemku se vyskytují 2 stromy (ořech) a keře nízkého porostu. 

Budou pokáceny odborně způsobilou osobou a dle podléhajících předpisů. 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav je navrženo oplocení celé stavby 

mobilním oplocením. V oplocení bude vymezen přístup ke vstupu do objektu. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Nebudou provedeny žádné zábory okolních pozemků. Veškeré zařízení 

staveniště a skládky materiálů budou umístěny na pozemku investora. 

 

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

likvidace. 

Stavební odpad bude skladován ve velkoobjemových kontejnerech zajištěných 

proti jeho unikání a následně po naplnění kontejneru nebo dokončení prací 

odvezen na skládku. Po celou dobu přepravy bude kontejner opatřen plachtou. 

Z objektu nebudou vypuštěny žádné škodlivé látky do okolí. Splaškové vody 

jsou svedeny do veřejné kanalizace a následně na ČOV. Odpady vznikající při 
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výstavbě objektu budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 sb. Zákon o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

 

Číslo odpadu  Způsob likvidace 

17 01 01 Beton Skládka 

17 01 02 Cihly Skládka 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Skládka 

17 02 01 Dřevo Skládka 

17 02 02 Sklo Skládka 

17 01 03 Plasty Skládka 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz Kovošrot 

17 05 04 Zemina Vlastní pozemek, skladka 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo depote zemin: 

 

Černozem ze sejmutí ornice bude rozvezena po pozemku na terénní a 

dokončovací úpravy. Zemina vykopaná při budování suterénu, 1.NP a základů 

bude hutněna a ukládána na pozemku investora p.č. 2659 pro vytvoření 

parkoviště. Černozem skladována na pozemku ve výšce maximálně 1,5m. 

 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

 

Hluk v době výstavby  

Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské 

stavební firmě, tento vliv bude zřejmý pouze po dobu výstavby. Faktor pohody může 

být lokálně narušen při výstavbě zejména při přesunech hmot, dovozu stavebních 

materiálů a pohybem mechanismů v území v době stavby. Tato skutečnost může být 

výrazně eliminována organizací práce související s přípravou staveniště.  

 

Hluk z dopravy 

Zůstane stávající, nedojde k navýšení dopravy. Veškerá doprava bude po 

stávajících zpevněných obecních komunikacích. Stavební vozidla budou parkovat na 

stavební pozemku. 

 

Prašnost v důsledku výstavby 

Ke zvýšené prašnosti bude docházet pouze po dobu výstavby, bude omezována 

kropením. 

 

 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů: 

Z hlediska zajištění bezpečnosti práce je třeba dodržovat základní předpisy 

bezpečnosti práce a související technické normy a to zejména: 

 

-Zákoník práce – zákon č. 65/1965  Sb.,(úplné znění zákon č. 126/1994 Sb.) 

-Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 
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-Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

-Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 

-Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

-Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

Každý pracovník na staveništi bude vybaven ochranou přilbou, rukavicemi, reflexní 

vestou a pracovní obuví. Pracovníci budou poučení a proškoleni o bezpečnosti práce 

a ochraně zdraví při práci 

  

k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených taveb: 

Nebudou prováděny úpravy pro bezbariérové užívání výstavby dotčených 

staveb. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

projekt neřeší 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb (provádění stavby za 

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

Při dodržení technologií výstavby daných materiálů není zapotřebí 

stanovovat speciální podmínky výstavby. Případně speciální podmínky pro 

provádění stavby budou podrobně konzultovány a řešeny s realizační firmou. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Stavba dle této projektové dokumentace bude zahájena nejpozději do dvou let 

po nabití právní moci stavebního povolení. Předpokládaný termín zahájení je však 

4/2017. Veškeré stavební práce budou provedeny v jedné etapě, a proto 

předpokládaný termín dokončení je 10/2018. 

 

Předpokládá se běžný postup výstavby 

- Zbourání starého vinného sklepa 

- Terénní úpravy a sejmutí ornice v tl. 300 mm 

- Vytyčení objektu a zaměření inženýrských sítí dle situačního výkresu 

- Výkopy – zajištění stavební jámy záporovým pažením 

- Základy – založení stavby v nezámrzné hloubce 

- Hrubá stavba – 1S,1.NP ztracené bednění – betonové tvarovky Best  

-2.NP, 3.NP keramické tvarovky Porotherm 

- stropní konstrukce skládaná Porotherm (Miako + POT nosníky)  

- předpjaté panely Spiroll 

- Komínové těleso Schiedel 

- Dřevěný krov  

- Plochá střecha 

- Příčky - Porotherm 

- Podlahy 

- Osazení výplní otvorů 

- Vnitřní rozvody 
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- Obklady 

- Konečné vnitřní úpravy 

- Venkovní zpevněné plochy 

- Konečné venkovní terénní a celkové úpravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum : 11.1.2018      Vypracoval: Bc.MartinŠtipčák 

         

Podpis:    ………………… 
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D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
 

D.1.1.a Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Novostavba vinařství slouží pro potřeby investora – výroba a distribuce vína, 

veřejné ubytování pro návštěvníky vinařství. Výroba vína o celkové produkci  

cca 180 000 l vína. Objekt se nachází v blízkosti vinic, a druhého vinného sklepu, který 

je v majetku investora. Ve výrobní části je dostatečná kapacita pro výrobu a skladování 

vyrobeného vína.  Degustační místnost je určena pro prezentaci a ochutnávku vína pro 

veřejnost. Ubytovací kapacita je 30 lůžek v 7 obytných jednotkách, z nichž jedna je 

řešena jako bezbariérová, a přístup do pokoje přes 1.NP a pomocí výtahu.  Pro zákazníky 

je určeno parkoviště před vinařstvím s kapacitou 14 parkovacích míst. Jedno parkovací 

stání je určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a jedno pro autobus. 

 

Celková ploch pozemků:    1553,41 m2 

Zastavěná plocha vinařství :   611,605 m2 

Užitná plocha :  1S  344,49 m2 

1NP  514,19 m2 

2NP  530,39 m2 

3NP  212,28 m2 

Užitná plocha celkem :   1601,35 m2 

Obestavěný prostor:    7812,74 m3 

 

Počet ubytovacích jednotek :  7 

Počet ubytovaných osob :   30 

Počet zákazníků :    50 

Počet zaměstnanců :    5 

Počet parkovacích stání :   16     

 

 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 
 

 Jedná se o samostatně stojící objekt tvaru obdélníku prvního nadzemního podlaží, 

které je z 80% pod terénem, který by se dal rozdělit na „starou“ a „moderní“ část vinařství. 

Z pohledu od ulice je „stará“ část se sedlovou střechou červené barvy připomínající starý 

moravský vinný sklípek se sklonem 30°. Za kterou je „moderní“ část vinařství, zastřešenou 

plochou střechou s 3.NP propojené suterénem a 1.NP. Mezi těmato odrazy vinařství je pochozí 

plochá střecha nad 1.nadzemní podlaží. Architektura stavby je založena na geometricky čistých 

a jednoduchých hmotách. Začlenění stavby, hmotová struktura a celkový výraz respektuje 

okolní zástavbu vinných sklepů. Barvy objektu jsou z voleny okolní zástavbě, typické místní 

části, stejně tak i materiálové řešení stavby. Vstup do objektu je z jižní strany, kde je slovácké 

žůdro. Objekt je bílé barvy s modrou podrovnávkou. Moderní část fasády tvoří modrá 

podrovnávka, bílá fasáda, s pruhy mezi okny fasádní omítkou imitací dřeva.  

 Příjezdová komunikace k lisovně je z betonové a zatravňovací dlažby. Parkoviště 

před vinařství využívá zatravňovací dlažbu, a trávu, aby nenarušovalo okolní krajinu betonovou 

dlažbou. 
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 Suterén a 1.NP vinařství je vyzděno z bednících betonových tvarovek Best40 zalitý 

betonem C20/25 a výztuží B500B. Suterénní zdivo je zatepleno tepelnou izolaci XPS – 

Styrodur 4000CStl. 120mm. Obvodové nosné zdivo v 2.NP a 3.NP je vyzděno z keramických 

tvárníc systému Porotherm 40 Profitl. 400 mm na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry.  

Stropní konstrukce nad 1S a 1.NP jsou tl. 320 mm z předpjatých železobetonových  

panelů SPIROLL dle výkresu stropu pro 1.NP. Konstrukce jsou doplněny železobetonovými 

věnci pod a v úrovni stropní konstrukce SPIROLL.  

 Strop nad 2.NP a 3.NP podlaží je tl. 250 mm z keramicko-betonových nosníků POT 

a POROTHERM cihelné vložky Miako vyztužené svařovanou prostorovou výztuží, osové 

vzdálenosti nosníku POT jsou 625 a 500mm. Beton C20/25 a ocel B500. 

 Střešní konstrukce vinařství nad podkrovím v 2.NP je řešena sedlovou střechou s  

dřevěnými krokvemi. Úhel střešního pláště je 20 stupňů k terase a 30 stupňů k ulici. Střecha je 

pokryta betonovou krytinou KMB Hodonka v odstínu višňové barvy.  

Střecha nad degustační a technickou místností(1.NP), je jednoplášťová pochozí plochá 

střecha, tvořící terasu mezi budovami se sklonem 3 % odvodněnou vně budovy pomocí kanálku 

a napojena na vsakovací zařízeni.  

 Střešní konstrukce nad 3.NP je jednoplášťová plochá střecha se sklonem 3% 

odvodněna na 2 strany objektu.  

 

D.1.1.a.3 Dispoziční a provozní řešení 
 

Jedná se o novostavbu vinařství s ubytováním. Rozměry objektu jsou 16,1 x 38,43 m. 

Vinařství se dělí na dvě části „stará“ část 14,28 x 16,1 m z jižní části od silnice zastřešené 

sedlovou střechou a „moderní“ část 16,1 x 15 m na sever s vystupujícím schodištěm 3,55 x 8,45 

m zastřešenou plochou střechou. Obě části jsou nad 1.NP jakoby samostatně stojící objekty 

spojeny plochou střechou nad 1.NP tvořící terasu, a vstup do jednotlivých částí z venku objektu. 

Objekt je třípodlažní a částečně podsklepen. Vinařství využívá svažitého pozemku, tedy 

víceúrovňová výroba zapuštěná do terénu, kde1.NP je  z 80 % podzemí. 

 Hlavní vchod do 1.NP podlaží je z jižní strany, kde vejdeme do zádveří, odkud je 

přístupná šatna. Poté vcházíme do degustační místnosti s posezením. Na východní straně je 

situována kuchyň z které je přístup do skladu. Na západní straně je situována kancelář, chodba 

vedoucí k  WC. Po levé straně klenby jsou schody do suterénu do tankových hal s vínem. V čele 

klenby se nachází dveře odkud se dostaneme do technické místnosti a schodišťového prostoru. 

Schodišťový prostor s výtahem spojuje suterén se 3.NP podlaží moderní části vinařství. Ze 

schodišťového prostoru se dostaneme do další degustační místnosti. Dále vcházíme do moderní 

části vinařství, kde se nachází sklad lahví, lahvovna, chodbou a místností s barrique sudy 

orientovanou na sever.  

V suterénu vinařství se nachází čtyři tankové haly na víno s celkovou kapacitou 180 000 

l vína. Tři haly jsou na bílé a jedna na červené víno. Dále chodba s archivním sklepem.  

Druhé nadzemní podlaží se nachází v úrovni terénu a je přístupné z venkovní terasy nad 

degustační a technickou místností pro orientaci.  Vstup do ubytování v 2.NP se sedlovou 

střechou ze severní strany, se dostaneme do zádveří a na chodbu, odkud je přístup na do 4 

obytných jednotek, skladu prádla a úklidové místnosti. Na severozápadní straně je třílůžkový 

pokoj s koupelnou a WC. Na jihozápadní stranu k silnici jsou dva dvoulůžkové pokoje a opět 

koupelnou. Na jihovýchodní straně jsou 2 dvoulůžkové pokoje s koupelnou a WC. Na severní 

stranu jsou orientovány dva dvoulůžkové pokoje, součástí obytné buňky je také koupelna s WC. 

Dále se z terasy dostaneme do moderní části, kde se nachází schodišťový prostor 

s výtahem spojující suterén a 3.NP. Z prostoru se dostáváme do vinařského provozu, kde je hala 

s nakvašením vína, odkud je přístup do šatny se zázemí max. 5 zaměstnanců, kde se nachází 
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samostatná sprcha, Wc a úklidová místnost. Z nakvašecí místnosti se dostaneme do lisovny, do 

které je přístup ze severní strany s vraty, pro příjem a zpracování hroznů v době vinobraní, nebo 

pro export vína během roku. Z lisovny je přístup do skladu. K lisovně je přístup po vybudované 

komunikaci podél vinařství, případně pro svoz hroznů přímo z vinice za vinařstvím. 

Do 3.NP podlaží moderní části se dostaneme po schodišti z 1.NP, nebo přístupu z venku 

z terasy. V 3.NP podlaží se nachází druhá část ubytování pro 15 osob, z nichž jeden pokoj je 

řešen jako bezbariérový. Naproti schodiště se nachází sklad prádla, a vchod do předsíně z které 

se dostaneme do dvou dvojlůžkových pokojů a koupelny s WC. Po pravé straně se nachází 

úklidová místnost, a dále další obytná buňka. Obytná buňka se skládá ze 3 dvoulůžkových 

pokojů, společné koupelny s WC. Na konci chodby po levé straně se nachází další obytná buňka 

se dvěma dvoulůžkovými pokoji, z nichž jeden z nich je řešen jako bezbariérový opět 

s koupelnou a WC. 3.NP je zastřešeno jednoplášťovou plochou střechou. 

Po pravé straně vinařství bude zbudována komunikace (sklon 25%) pro přístup do 2.NP 

a hlavně přístup pro lisovnu. Parkování u vinařství bude řešeno před vinařství na dalším 

pozemku investora s parcelním číslem 2659 s celkovou výměrou 3655 m2. Parkoviště řeší 

samostatný projekt SO 05 – Parkování. Parkoviště bude zpevněno a zatravněno zatravňovacím 

systémem. Parkoviště má kapacitou 14 parkovacích míst. Jedno parkovací stání je určeno pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a jedno pro autobus. 

 

D.1.1.a.4 Bezbariérové řešení 
 

Projektová dokumentace je řešena v souladu s vyhláškou 62/2013 sb. o dokumentaci 

staveb a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, týkající se navrhované stavby. Stavba odpovídá 

technickým požadavkům stavby a investora. Prostory výrobní nejsou přizpůsobeny pro 

bezbariérové užívání stavby. Veřejně přístupný prostor stavby jako je degustační místnost je 

přizpůsobené pro bezbariérové užívání. Hygienické zařízení v 1.NP je řešeno jako bezbariérové 

pro muže a ženy odděleně. Ubytovací pokoj je přístupný přes 1.NP pomocí výtahu. Jeden 

ubytovací pokoj je řešen jako bezbariérový pokoj v 3.NP. Zbudování rampy vně vinařství 

vzhledem k převýšení terénu, by zde bylo nevhodné, proto je řešeno přes vnitřní prostory 

vinařství pomocí 1.NP, případná možnost s pomocí po komunikaci do lisovny (sklon 25 %). 

 

D.1.1.a.5 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 
 

a.5.1 Konstrukční řešení objekt 

Nosný konstrukční systém objektu je založen na železobetonových pasech z betonu 

C20/25 a výztuže B500B. Pod kterými je podkladní beton C16/20.Jdeo zděný stěnový systém. 

Konstrukce stropu jsou deskového charakteru skládaných keramicko-betonových dílců a 

spřaženou monoliticko-betonovou zálivkou a ztužujícími věnci. A předem předpjatých 

betonových panelů Spiroll. Všechny tyto konstrukce spolupůsobí a vytváří, tak tuhou 

konstrukci. Objekt je třípodlažní a podsklepen, 1.NP podlaží je z 80 % podzemí. V časti od ulice 

je 2.NP - podkroví zastřešeno sedlovou střechou. Část s lisovnou je o třech nadzemních podlaží 

zastřešeno jednoplášťovou plochou střechou. Hlavní vstup do vinařství je z jižní strany v 1.NP, 

vstup do provozu je ze severní strany v druhém podlaží. Viz. Výkresová část projektové 

dokumentace 
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a.5.2 Zemní práce 

 

Geologický ani hydrologický průzkum nebyly provedeny, ale byly použity údaje 

z dřívějších průzkumů stavebníka na vedlejším sklepě – na parcele číslo 1816. Z geologického 

hlediska vyplívá, že jsou zde příhodné podmínky pro zakládání staveb. Z hydrogeologického 

hlediska vyplynulo, že nehrozí nebezpečí vysoké hladiny podzemní vody a měření radonu, které 

stanovilo nízký radonový index. Přesto bude jako izolace proti radonu požita hydro-izolace 

spodní stavby. Prohlídka místa stavby projektantem. 

 Z geologického hlediska vyplívá, že jsou zde příhodné podmínky pro zakládání staveb. 

Zemina je hlinitopísčitá, jíly a spraše. Zemina je dobře propustná a má dobré odtokové poměry. 

Bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca 300 mm, která bude uskladněna na pozemku 

investorova ve výšce maximálně 1,5m. Výkopová zemina ze stavební jámy a rýh, bude navážena 

a hutněna po 300 mm na 0,2 MPa na parcele číslo 2659, kde proběhnou terénní úpravy na úpravu 

parkoviště, na pozemku se také uskladní zemina na následné zásypy stavební jámy. Zemní práce 

budou prováděny pomocí stavební mechanizace běžným způsobem. Ručně budou začištěny před 

započetí betonáže. Černozem ze sejmutí ornice bude rozvezena po pozemku na terénní a 

dokončovací úpravy.  
Výkop stavební jámy, který je kvůli převýšení v severní části objektu v hloubce založení - 

8,3 (-4,12m od stavební 0,000 objektu) m pod terénem. Jelikož se jedná u zástavbu a svahování zde 

nelze použít v takové hloubce, je nutno použít zabezpečení stavební jámy. Bude použita záporová 

pažící konstrukce, pažiny ocelové HEB profily 200 až 340 mm, a fošny 80x200x1500 mm, kterou 

je nutno posoudit statikem. Pažení bude před následným zasypání odstraněno. Hloubka založení 

prvního nadzemního podlaží v nezámrzné hloubce ( splnění minimální hloubky založení od UT = 

800 mm). Jelikož se jedná o železobetonové základy, je nutno počítat s minimálním prostorem pro 

práci a to rozšíření 900 mm na každou stranu základu. 

 

a.5.3 Základové konstrukce 

 
Základové konstrukce jsou navrhnuty na železobetonových základových pasek z betonu 

C20/25 a výztuži B500B. Rozměry základu jsou dle předběžného výpočtu,  různé šířky a výšky 

základů, jsou dle výkresové dokumentace základů a výpočtu. Pod železobetonovými základy je 

podkladní beton C16/20 tloušťky cca 100 mm. Základová deska je z prostého betonu C20/25 a 

vyztužena kari sítí 6/150/150 v tloušťce 150 mm. Betonáž bude probíhat do bednění základů. 

Založení základových pasů je v nezamrzne hloubce – vinařství v 1.NP v hloubce -1,150 m. Založení 

základové desky -4,120 m. V místě založení výtahu je železobetonová deska v základové spáře -

6,070 mm v tloušťce 200 mm. V základových konstrukcí je nutno počítat s průchody pro chráničky 

instalaci. Různé výšky základové spáry budou na sebe napojeny stupňovitě.  

Zemnící pásek musí být proveden tak, aby byl v kontaktu se základovými pasy i rostlou 

zeminou. 

 

a.5.4 Izolace proti vodě 

 

 Z hydro-geologického hlediska vyplynulo, že nehrozí nebezpečí vysoké hladiny 

podzemní vody a měření radonu, které stanovilo nízký radonový index. Přesto bude jako izolace 

proti radonu požita hydroizolace spodní stavby – hydroizolace Sklodek 40 specialmineral – 

SBS modifikovaný asfaltový pás. Izolace zde bude plnit pouze izolaci proti vzlínající zemní 

vlhkosti a také proti půdnímu radonu. Hydroizolace je pod celou suterénní částí objektu a 1.NP 

na zemině. Hydroizolace je vytažena do výšky 300 mm nad upravený terén. Na svislých stěnách 

je použit oxidovaný asfaltový pás Dekbit AL S40 s nosnou vložkou z hliníkovou folií, 

kašírovanou skleněnými vlákny.  
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a.5.5 Svislé nosné konstrukce 

 

Obvodové nosné zdivo v 2.NP a 3.NP, a jižní strana 1.NP je vyzděno z keramických 

tvárníc systému POROTHERM 40 Profitl. 400 mm na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry 

se zateplovacím systémem. Jako izolant je použit expandovaný polystyren Isover GreyWall s 

grafitem tl. 150mm.První řada vyzděna na POROTHERM Profi 30 na maltu POROTHERM 

TM tl. 2,5 cm. Suterén vinařství a 1.NP je vyzděn z bednících betonových tvarovek Best 40 

zalitý betonem C20/25 a vyztužen výztuží B500B dle statického výpočtu. Suterénní zdivo je 

zatepleno tepelnou izolaci XPS – Styrodur 4000CS tl. 120mm. Vnitřní nosné zdi v suterénu a 

1.NP jsou také z bednících betonových tvarovek Best 40 zality betonem C20/25 a vyztuženy 

výztuží B500B v části provozu.  

Vnitřní nosné zdivo je z keramických tvarovek POROTHERM 30 Profi, 24 Profi a 19 

Aku, v tloušťkách 300 mm, 240 mm a 190 mm na maltu POROTHERM Profi pro tenké 

spáry.  

Vnitřní nenosné příčky POROTHERM 14 Profi tl.140mm na maltu POROTHERM Profi pro 

tenké spáry. Sádrokartonové instalační šachtové stěny jsou ze sádrokartonu Rigips.  

Atikové zdivo bude provedeno z keramický tvárnic POROTHERM - 40 PROFI. Z 

obou stran zatepleno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ISOVER EPS 

GreyWall, tl. 150 mm (vnější obvod), tl. 150 mm (vnitřní obvod). EPS lepeno a kotveno 

talířovými hmoždinkami do zdiva. Na izolaci bude provedena armovací vrstva ze skleněné 

síťoviny a lepícího tmelu. 

Schodiště ve vinařství je řešeno jako dvouramenné železobetonové monolitické. Výška 

stupně 174 mm a šířka stupně 279 mm z 1S do 2.NP šířka ramene je 1,15 m. Z 2.NP do 3.NP 

je výška stupně 168 mm a šířka stupně 279 mm, šířka schodišťového ramene je 1,15 m. 

Schodiště z degustační místnosti do suterénu je šířky 1 m, přímé s mezipodestou s výškou 

stupně 166 mm a šířkou stupně 270 mm. Schodiště je opatřeno zábradlím. 

 

a.5.6 Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce nad 1S a 1.NP jsou tl. 320 mm z předpjatých železobetonových 

panelů SPIROLL dle výkresu stropu pro 1.NP. Konstrukce jsou doplněny železobetonovými 

věnci pod a v úrovni stropní konstrukce SPIROLL. Minimální uložení panelu v podélném 

směru je 100 mm. Maximální uložení v příčném směru je 100 mm. Po uložení jednotlivých 

panelů dle projektové dokumentace se provede vyztužení spár mezi panely zálivkovou 

výztuží a zalití spár technologickou výztuží.  

Strop nad 2.NP a 3.NP a části 1.NP je tl. 250 mm z keramicko-betonových nosníků 

POT a POROTHERM cihelné vložky Miako vyztužené svařovanou prostorovou výztuží, 

osové vzdálenosti nosníku POT jsou 625 a 500mm. Beton C20/25 a ocel B500. Všechny 

ztužující věnce a budou nadimenzovány tak, aby přenesly veškerá zatížení a odolávaly všem 

účinkům zatížení. Dobetonávky stropních konstrukcí budou vyztuženy ocelí B500B a 

betonem C20/25. Ve stropní části budou vynechány prostupy pro vedení instalací, komínů a 

instalačních šachet.  

Monolitické průvlaky je nutno nadimenzovat a posoudit statikem, aby se přeneslo 

veškeré zatížení.  

Podhled nad 2.NP je z protipožárního sádrokartonu Rigips RF na CD profilech Rigips.  

Překlady nad 
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Překlady na nosných zdech jsou ze systému Porotherm 7 v různých délkách dle rozpětí 

otvorů. V obvodových zdech jsou překlady opatřeny tepelnou izolací z EPS.V příčkách jsou 

použity překlady Porotherm 14,5. Uložení vodorovných prvků dle pokynů výrobce. 

V časti klenby v 1.NP je proveden železobetonový věnec s vybetonovanou patou 

klenby, do výšky 1,470m. Klenba je vyzděna na 290 mm, vazba vazáková a přemazána maltou 

20 mm. Po dokončení klenby je proveden další železobetonový věnec pro ztužení a přenesení 

učinku klenby další věnec. Klenba do sklepa na schodišti je vyzděna na 140 mm, vazba 

běhounová, přemazána maltou tl. 20 mm.  

 

a.5.8 Schodiště 

 

Schodiště ve vinařství je řešeno jako dvouramenné železobetonové monolitické. Výška 

stupně 174 mm a šířka stupně 279 mm z 1S do 2.NP šířka ramene je 1,15 m. Z 2.NP do 3.NP 

je výška stupně 168 mm a šířka stupně 279 mm, šířka schodišťového ramene je 1,15 m. 

Schodiště z degustační místnosti do suterénu je šířky 1 m, přímé s mezipodestou s výškou 

stupně 166 mm a šířkou stupně 270 mm. Schodiště je opatřeno zábradlím. 

 

a.5.9 Výplně otvorů 

 

Výplně otvorů jsou plastovými okny PASIV-OL a dveřmi v odstínu zlatý dub od firmy 

Slovaktual s izolačním trojsklem. Vnitřní interiérové dveře jsou dřevěné v přírodní barvě dýhy 

švestka polenská s povrchovou úpravou Ilva – polyuretanový lak TM893, 30°lesku. Sekční 

garážová vrata do lisovny jsou z hliníkových lamel od firmy Lomax delta bez prolisu, součástí 

vrat jsou dveře 800 x 1970 mm. Vrata jsou na dálkové ovládání, chromová klika – koule (design 

06). Na sedlové střeše jsou dvě střešní okna z podkroví od firmy Velux. Na ploché střeše je 

osazen střešní výlez Velux.  

 

a.5.10 Komín 

 
V objektu jsou dvě různá komínová tělesa na dvou místech. Komínový systém Schiedel 

UNI ADVANCED průměr komínového tělesa 150 mm od krbu v degustační místnosti. Komínové 

těleso Schiedel ICS 50, tloušťka stěny 1 mm, tl. tepelné izolace 50 mm, průměr tělesa 150 mm 

odvod z kotle. Obě tělesa jsou na tuhá paliva. Vybírací otvory jsou v 1.NP v technické místnosti a 

degustační místnosti 300 mm nad podlahou. Stavba komínu musí být provedena v souladu s 

platnými normami ČSN 73 4201 - Navrhování komínů a kouřovodů a ČSN EN 1443 Komíny 

– všeobecné požadavky. Prostupy konstrukcemi provést nehořlavé a dle ČSN. 

 

 

a.5.11 Střešní konstrukce 

 
Střešní konstrukce vinařství nad podkrovím v 2.NP je řešena sedlovou střechou s 

dřevěnými krokvemi s osovou vzdáleností cca 0,9 m. Úhel střešního pláště je 20 stupňů k terase a 

30 stupňů k ulici. Pozednice, je zakotvena do železobetonového ztužujícího věnce kotevními 

šrouby a také pomocí kotvících prvku do konstrukce stropu nad 1.NP. Použité řezivo je jehličnaté 

třídy C20. Všechny dřevěné prvky krovu budou opatřeny 2x ochranným nátěrem proti 

dřevokazným činitelům, plísním a houbám. Rozměry krovu je nutno ověřit statickým výpočtem! 

Střecha je pokryta betonovou krytinou KMB Hodonka v odstínu višňové barvy. Skladba P17,P20. 
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Střecha nad degustační a technickou místností, je jednoplášťová pochozí plochá střecha, 

tvořící terasu mezi budovami se sklonem 3 % odvodněnou vně budovy pomocí kanálku a 

napojena na vsakovací zařízeni. Skladba střechy – P13 – Terasa. Parozábranu tvoří SBS 

modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou – Glastek AL 40 Mineral, tepelně izolační 

vrstvu tvoří tepelná izolace z expandovaného pěnového polystyrenu Isover EPS 200S spádování 

je pomocí spádových klínu stejné tepelné izolace. Hydroizolační vrstvu tvoří SBS asfaltový 

modifikovaný pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny – Glastek 40 SpecialMineral mechanicky 

kotven. Na ní SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože s 

odolností proti prorůstání kořínků – Elastek 50 Garden celoplošně nataven. Dále separační vrstvu 

geotextilie Fatratex H200, Drenážní vrstvu tvoří nopová folie s perforací v dolních prolisech - 

Dekdren T20 Garden, filtrační vrstva GeotextiliFatratex, roznášecí vrstva z betonové mazaniny 

vyztužena kari sítí, hydroizolace tekutá lepenka od firmy Denbraven, a nášlapná vrstva z 

mrazuvzdorné keramické dlažby firmy Rako.  

Střešní konstrukce nad 3.NP je jednoplášťová plochá střecha se sklonem 3% odvodněna 

na 2 strany objektu. Parozábranu, pojistnou a provizorní vrstvu tvoří SBS modifikovaný asfaltový 

pás s hliníkovou nosnou vložkou kašírovanou skleněnými vlákny -Glastek AL 40 Mineral. 

Tepelně izolační vrstvu izolace z kamenných vláken Isover R12, spádovou vrstvu tvoří spádové 

klíny Isover SD, další tepelná izolace z kamenných vláken Isover S12. Hydroizolační vrstvu tvoří 

SBS modifikované asfaltové pásy, první s nosnou vložkou ze skelné tkaniny- Glastek 40 

SpecialMineral- mechanicky kotven a druhý s nosnou vložkou z polyesterové rohože se 

skleněnými vlákny v podélném směru – Elastek 40 SpecialMineral celoplošně nataven. Skladba 

P15. 

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou popsány ve výpisu skladeb podlah viz. Přílohy. 

a.5.12 Podlahy 

 

Skladby podlah jsou rozlišené v tabulce místností a v následném výpisu skladeb jsou 

specifikované. Přechody mezi keramickou dlažbou a laminátovou podlahou jsou zakryty krycí 

přechodovou podlahou lištou. Podlaha na terénu v suterénu není zateplena. Podlaha na terénu 

v 1.NP je zateplena vrstvou tepelné izolace Isover EPS 100 tloušťky 100mm. Podlahy v 1.NP, 

2.NP a 3.NP jsou opatřeny kročejovou izolací. Všechny skladby vyhovují na posouzení 

součinitele prostupu tepla. Na chodbách a provozech s vodou jsou navrženy nášlapné vrstvy 

z keramických dlaždic RAKO. V obytných a pobytových místnostech jsou navrženy 

laminátové plovoucí podlahy. Vrstvy skladeb podlah jsou ukončeny soklem odpovídající 

použité vrstvě.  

 

a.5.13 Povrchové úpravy 

 
Vnitřní povrchy stěn jsou upraveny vnější štuková omítka, jádrová omítka a přednástřik od 

firmy Baumit s povrchovou úpravou Primalex Malvena – omyvatelné bílé barvy. Vnitřní povrchy 

v provozu jsou opatřeny omyvatelnou povrchovou úpravou. Venkovní povrch fasády je tvořen 

Minerální rýhovanou omítkou WeberpasAquabalance bílé barvy. Mezi okny a dle pohledu je 

použita minerální tenkovrstvá omítka vytvářející imitaci textury dřeva – Weber pas silikon wood – 

barvy ořechu. Na podrovnávce je použita jemnozrnná dekorační soklová omítka Weber marmolit 

modré barvy. Jsou použity keramické obklady uvnitř. Na obklad komínu a podezdívce pro klenby 

jsou použity obkladové pásky Klinker. 

a.5.14 Klempířské výrobky 
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Všechny klempířské prvky pro okapy a svody jsou provedeny z měděného plechu. Pro 

hrany u dveří a zdí – především u výtahu a vratech v lisovně jsou vyrobeny z pozinkovaného 

plechu. 

Výpis prvků není dle zadání součástí diplomové práce.  

a.5.15 Zámečnické výrobky 

 

 Zámečnické výrobky jsou buď z nerezy nebo kovu. Zábradlí je nerezové průřez sloupků 

50 x 50 mm, výplň profily 20 x 20 mm, profil 10 x 20 mm – firma Jap. Výška zábradlí 1000 

mm. Kovové zábradlí s dřevěným madlem .- výška madla 1000 mm. Pozinkovaný rošt pro 

sklepní světlík Mea Max 1250 x 400mm – velikost oka 30 x 30 mm. Ocelové závitové tyče 

s matkami a podložkami pro ukotvení pozednice a ztužení krovu. Rychlozávěsy a celkové 

konstrukce pro provedení sádrokartonových příček a podhledu v 2.NP. Ocelové zárubně 

hranaté MegaCorp pro přesné zdění. Komínová lávka. Nerezové venkovní zábradlí 1700 x 1000 

mm před francouzská okna se skelnou výplní plnou.  

 Výpis prvků není dle zadání součástí diplomové práce.  

 

a.5.16 Truhlářské  výrobky 

 

V celém objektu jsou použity v obvodových zdech plastové dveře a okna od firmy 

Slovaktual. U plastových oken je použito izolační trojsklo se součinitel prostupu tepla U= 0,6 

W/mK. Součástí oken jsou i plastové vnitřní parapety. 

Vnitřní dveře jsou od firmy Sapeli, dýhované švestka polenská, lak polyuretanový, 

30°lesku. Součástí dveří jsou obložkové zárubně, chromová klika (design 06), závěs dveřní 

broušený ( 80/10 VD M8NI) a vložkový zadlabávací zámek Fab. 

 Výpis prvků není dle zadání součástí diplomové práce.  

 

a.5.17 Ostatní výrovky 

 

Sklepní světlík Mea Max 1250 x 1000 (1250) x 400 recyklovatelný polypropylen se 

skelnými vlákny s max. třemi nadstavci.  Nerezové větrací mřížky 250 x 250 mm. Odvodňovací 

žlab EcoDrainSelf 100 Eco s ocelovým roštem a SelfEco vpustí. 

Výpis prvků není dle zadání součástí diplomové práce.  

 

a.5.18 Technická infrastruktura 

 
 K pozemku je přístup přímo z přilehlé místní komunikace, před vinařstvím bude k cestě 

vybudována dlažba v celé šířce vinařství. Dále napojení příjezdové cesty pro lisovnu šířky 2,5 m 

na místní komunikaci 3 m. Na obecním pozemku je vybudovaná kanalizační, vodovodní síť a 

nadzemní elektrické energie.  

Objekt vinařství bude napojen na inženýrské sítě nacházející se v okolí místa stavby: 

vodovod, elektrickou energii. Přípojka nadzemního kabelového vedení NN bude připojena na 

přípojkovou skříň na obvodové konstrukci objektu. Zemní kabelovou přípojkou bude dovedena do 

objektu, kde bude osazený elektroměr a hlavní jistič.  

Vodovodní přípojka HD - PE DN150 bude vedena podél objektu do technické místnosti v 

1.NP přes obvodovou zeď, kde bude umístěn vodoměr.  

Odpadní kanalizace bude svedena do veřejné kanalizační sítě zaústěné na ČOV v Miloticích.  

Dešťové vody budou vsakovány ve vsakovacích zařízení umístěných na pozemcích 

investora vyplněné štěrkovou frakcí 8/16 s přepadem do zasakovacího trativodu. Na vsakovací 
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zařízení bude napojeno i odvodnění z anglických dvorku. Nové přípojky inženýrských sítí budou 

uloženy do pozemku pod parcelním č. 1816 a 1820 ve vlastnictví investora.  

 

a.5.19 Zpevněné plochy 

 

Zpevněné plocha je navrhnuta od místní komunikace k vchodu a za lisovnou. Je 

z betonové zámkové dlažby Best malého formátu, tl.60 mm jemné drti frakce 2/4mm a na 

podkladní frakci 8/16 v tloušťky 150mm. Okapový chodník a dlažba jsou vyspárovány se 

sklonem 2% tak, aby nestála na ploše voda. Příjezdová cesta pro lisovnu šířky 2,5m kolem 

vinařství je zpevněna  zámkovou dlažbou a pomocí zatravňovací dlažby, kolem lisovny je cesta 

v rovině se spádem 2%, od terasy se začíná se spádem 25%. Parkoviště je zpevněno pomocí 

zatravňovací dlažby. 

 

a.5.20 Odvětrání  

 

Místností jsou přirozeně větrána okny, suterén je větrán pomocí průduchů v instalačních 

šachtách a dalšími průduchy, kde bude instalováno nucené větrání. Místnosti bez oken budou 

větrány pomocí nuceného větrání pomocí instalačních šachet. V kuchyni je navržena digestoř 

na odvádění výparů od vaření. 

 

a.5.21 Vytápění a ohřev vody 

 

Všechny pobytové i všechny ostatní místnosti vinařství budou mít zajištěno vytápění na 

normou dané hodnoty. Zdrojem tepla bude kotel na tuhá paliva umístěný v 1.NP a krbová 

kamna umístěna v degustační místnosti v1.NP. Suterén a část 1.NP sloužící pro výrobu vína se 

předpokládá, že nebude vytápěno. Jako otopná tělesa budou použita desková otopná tělesa 

Radik Klasik. Rozvody vody budou plastové a budou zavedeny do všech místností, kde jsou 

navrženy. 

Příprava TV bude probíhat v zásobníkovém ohřívači Dražice OKCE 500S o objemu 

455l, jež bude součástí sestavy s kotle na tuhá paliva v technické místnosti. 

 

a.5.22 Oplocení 

 

 Objekt vinařství nebude oplocen, vzhledem k zástavbě vinných sklepů. 
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D.1.1.a.6 Stavební fyzika 
 

a.6.1 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Konstrukce jsou navrhnuté v souladu s požadavky normy ČSN 730540-2,viz. 

samostatný projekt součástí projektové dokumentace – Stavební fyzika. Konstrukce a výplně 

otvorů splňují požadavky použité normy. 

 

Součinitel prostupu tepla U 

Posuzovaná konstrukce 

Vypočtená 

hodnota 

U [W/ m2 K] 

Požadovaná 

hodnota UN [W/ 

m2 K] 

Posouzení 

S1- OBVODOVÁ STĚNA 

NADZEMNÍ 
0,22 0,30 VYHOVUJE 

S2 - OBVODOVÁ STĚNA 

PODZEMNÍ 
0,38 0,45 VYHOVUJE 

S3 - VNITŘNÍ NOSNÁ 

STĚNA 

0,51 

 
1,05 VYHOVUJE 

S4 - VNITŘNÍ NENOSNÁ 

STĚNA 
1,13 2,7 VYHOVUJE 

S9 - VNITŘNÍ NOSNÁ 

STĚNA 
1,15 1,3 VYHOVUJE 

S11 - VNITŘNÍ NOSNÁ 

STĚNA 

0,89 

 
1,3 VYHOVUJE 

S15 - SKLADBA U VĚNCE 0,28 0,3 VYHOVUJE 

S20 - ANGLICKÝ DVOREK 0,35 0,45 VYHOVUJE 

P1 – KERAMICKÁ 

DLAŽBA V 1S 

0,41 

 
0,45 VYHOVUJE 

P2 - KERAMICKÁ DLAŽBA 

CHODBA 
0,29 0,6 VYHOVUJE 

P3 - KERAMICKÁ DLAŽBA 

SCHODIŠTĚ 
2,04 2,7 VYHOVUJE 

P4- KERAMICKÁ DLAŽBA 

NA TERÉNU  
0,40 0,45 VYHOVUJE 

P8 - KERAMICKÁ DLAŽBA 

CHODBA 
0,47 2,2 VYHOVUJE 

P9- KERAMICKÁ DLAŽBA 

KOUPELNA + WC 
0,39 0,6 VYHOVUJE 

P10 - LAMINÁTOVÁ 

PODLAHA 
0,48 2,2 VYHOVUJE 

P13 – TERASA 0,21 0,24 VYHOVUJE 

P14 - STŘECHA 

VÝTAHOVÁ ŠACHTA 
0,18 0,24 VYHOVUJE 

P15- JEDNOPLÁŠŤOV 

PLOCHÁ STŘECHA 
0,18 0,24 VYHOVUJE 

P16 - STROP NAD 2.NP 

PODKROVÍ 
0,17 0,24 VYHOVUJE 

P20 - STŘECHA ŠIKMÁ  0,15 0,24 VYHOVUJE 
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OKNO O1 1,16 1,5 VYHOVUJE 

OKNO O2 1,12 1,5 VYHOVUJE 

OKNO O3 1,16 1,5 VYHOVUJE 

OKNO O4 1,14 1,5 VYHOVUJE 

OKNO O5 1,17 1,5 VYHOVUJE 

OKNO O6 1,11 1,5 VYHOVUJE 

OKNO O7 1,10 1,5 VYHOVUJE 

OKNO O8 1,15 1,5 VYHOVUJE 

VCHODOVÉ DVEŘE 1,24 1,7 VYHOVUJE 

VRATA 1,17 1,7 VYHOVUJE 

VCHOD LISOVNA 1,15 1,7 VYHOVUJE 

VRATA 1,18 1,7 VYHOVUJE 

 

 

a.6.2 Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí, hluku/vibrace 

 

Všechny konstrukce vyhoví na požadavky vzduchové a kročejové neprůzvučnosti dle 

normy ČSN 73 0532. Akustické vlastnosti jednotlivých stavebních konstrukcí jsou popsány a 

posouzeny v příloze stavební fyzika. 

 

Posouzení neprůzvučnosti konstrukcí - Ubytování 

S
k
la

d
b
a 

Vážená 

laboratorní 

neprůzvučnost  

Rw [dB]  

 

Korekce  

 

 

[dB]  

 

Vážená 

stavební 

neprůzvučnosti 

R´w[dB] 

Požadovaná 

hodnota  

 

R´w,N[dB] 

Posouzení 

S9 52 2 50 47 Vyhovuje 

S3 48 2 46 45 Vyhovuje 

S7 49 2 47 47 Vyhovuje  

S1 48 2 46 
30 noc 

30 den 

Vyhovuje 

Vyhovuje 

S
k
la

d
b
a 

Vážená 

laboratorní 

neprůzvučnost  

Rw[dB]  

 

Vypočtená 

kročejová 

neprozvuč-

nost  

L´w [dB]  

Požadovaná 

kročejová 

neprůzvučnost  

L´n,w [dB]  

Požadovaná 

hodnota  

 

R´w,N[dB] 

P
o
so

u
ze

n
í 

P10 58 54 58 52 Vyhovuje 
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Posouzení neprůzvučnosti konstrukcí - Kancelář 

S
k
la

d
b
a 

Vážená 

laboratorní 

neprůzvučnost  

Rw[dB]  

 

Korekce  

 

 

[dB]  

 

Vážená 

stavební 

neprůzvučnosti 

R´w[dB] 

Požadovaná 

hodnota  

 

R´w,N[dB] 

Posouzení 

S1 48 2 46 
30 noc 

30 den 

Vyhovuje 

Vyhovuje 

S3 48 2 46 37 Vyhovuje 

S4 39 2 37 37 Vyhovuje  

 

 

a.6.3 Osvětlení, oslunění  

 

Stavba je umístěna v klidné lokalitě vinných sklepů zhruba 1,5 km od obce Vlkoš. 

Okolí stavby je tvořeno řadovou zástavbou vinných sklepů, které nijak negativně ovlivňují 

případným stíněním navrhovanou stavbu. Hlavní vstup do objektu vinařství je z jižní strany. 

Do ubytování z 2.NP ze severu a jižní strany terasy. Okna jsou rovnoměrně na všechny 

světové strany. Obytné místnosti pro ubytování jsou prosluněny pomocí okenních otvorů, 

doplněné o umělé osvětlení – sdružené osvětlení. 

 

a.6.4 Prostup tepla obálkou budovy 

Při výpočtu byla použita metoda referenční budovy, při které byl spočítaný průměrný 

součinitel prostupu tepla, který se následně porovnává s požadovaným a doporučeným 

prostupem tepla. 

 

Požadavek: 

max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =  0,32 W/m2K 

 

Výsledky výpočtu: 

průměrný součinitel prostupu tepla U,em =  0,24 W/m2K 

 

U,em<U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

Požadavek na prostup tepla obálkou budovy byl splněn. 

Klasifikační ukazatel CI: 0,7 

Klasifikační třída budovy: B - Úsporná 
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D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 

Stavba musí být navržena tak, aby bylo dodrženo:  

 

- Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu  

- Omezení rozvoje a číření ohně a kouře ve stavbě  

- Omezení šíření požáru na sousední stavby  

- Umožnění evakuace osob  

- Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany  

 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje všechny požadavky na protipožární 

ochranu stavby. Viz požárně bezpečnostní řešení stavby v samostatné části tohoto projektu. 
 

D.1.1.a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení 
 

 Materiály použité při stavebních pracích budou splňovat požadavky příslušných 

technických norem a vyhlášek včetně požadavků na jakost. Není předmětem diplomové práce. 

D.1.1.a.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
 

Na stavbě se nevyskytují netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na 

provádění a jakost navržených konstrukcí. Stavba bude provedena dle běžných 

technologických postupů. Není předmětem diplomové práce. 

 

D.1.1.a.10  Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace zhotovitele 
 

Nejsou zpracovány požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby. Není předmětem diplomové práce. 
 

D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 

konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami 
 

Nejsou požadovány kontroly, které by byly nad rámec povinných – stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami. Není předmětem diplomové práce. 

 

 

Datum :  6.1.2018      Vypracoval: Bc.MartinŠtipčák 

         

Podpis:    ………………… 
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Výpočet schodiště z 1.S do 1.NP  
 

Typ schodiště – jednoramenné přímé s mezipodestou  

 

Konstrukční výška – 3,850 m 

 

Navrhovaná výška stupně – h‘ = 165 mm 

 

Počet schodišťových stupňů – n = KV/h‘ = 3850/165  = >23 stupňů 

 

Přesná výška stupně – h = KV/n = 3850/23 = 166,67 mm  =>167 mm 

 

Šířka stupně – b = 2h+b = 610~630      =>b = 270 mm 

 

Sklon schodišťového ramene – tg = h/b = 167/270 = 31,7°   

 

Délka schodišťového ramene – L = (n/2-1)∙b + d= (23-1)∙270+900 = 6840 mm 

 

Šířka ramen – Bp = 1000 mm 

 

Šířka hlavní podesty – B = 1000 mm 

 

Délka mezipodesty – d= 900 mm 

 

Ověření podchodné výšky – 1500+(750/cosα) ≥ 2100    2381 ≥ 2100 Vyhoví 

 

Ověření průchodné výšky – 750+1500∙cosα ≥ 1900    2513 ≥ 1900 Vyhoví 
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Výpočet schodiště z 1.S do 2.NP 
 

Typ schodiště – dvouramenné 

 

Konstrukční výška – 3,850 m 

 

Navrhovaná výška stupně – h‘ = 165 mm 

 

Počet schodišťových stupňů – n = KV/h‘ = 3850/165  = >22 stupňů 

 

Přesná výška stupně – h = KV/n = 3850/22 = 175 mm   =>175 mm 

 

Šířka stupně – b = 2h+b = 610~630      =>b = 280 mm 

 

Sklon schodišťového ramene – tg = h/b = 175/280 = 32°   

 

Délka schodišťového ramene – L = (n/2-1)∙b = (11-1)∙280 = 2800 mm 

 

Šířka ramen – Bp = 1200 mm 

 

Šířka hlavní podesty – B = 1300 mm 

 

Šířka zrcadla – 50 mm 

 

Ověření podchodné výšky – 1500+(750/cosα) ≥ 2100    2384 ≥ 2100 Vyhoví 

 

Ověření průchodné výšky – 750+1500∙cosα ≥ 1900    2022 ≥ 1900 Vyhoví 
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Výpočet schodiště z 2.NP do 3.NP 
 

Typ schodiště – dvouramenné 

 

Konstrukční výška – 3,750 m 

 

Navrhovaná výška stupně – h‘ = 165 mm 

 

Počet schodišťových stupňů – n = KV/h‘ = 3750/165  = >22 stupňů 

 

Přesná výška stupně – h = KV/n = 3750/22 = 175 mm   =>170 mm 

 

Šířka stupně – b = 2h+b = 610~630      =>b = 280 mm 

 

Sklon schodišťového ramene – tg = h/b = 170/280 = 31°   

 

Délka schodišťového ramene – L = (n/2-1)∙b = (11-1)∙280 = 2800 mm 

 

Šířka ramen – Bp = 1200 mm 

 

Šířka hlavní podesty – B = 1300 mm 

 

Šířka zrcadla – 50 mm 

 

Ověření podchodné výšky – 1500+(750/cosα) ≥ 2100    2375 ≥ 2100 Vyhoví 

 

Ověření průchodné výšky – 750+1500∙cosα ≥ 1900    2035 ≥ 1900 Vyhoví 
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Závěr 
 

 Tématem diplomové práce bylo navrhnout objekt vinařství. V objektu byli navrženy 

prostory pro výrobu vína. Od zpracování hroznů, následné ležení vína v tankových halách, po 

lahvování a sklad lahvovaného vína. Dále prostory pro prezentaci vína v degustačních místech 

s možností posezení. Součástí vinařství je také ubytování pro návštěvníky vinařství v sedmi 

obytných buňkách s vlastním sociálním zařízení. Provozy jsou navrhnuty dle potřeb investora 

pro jeho užívání a výrobu dobrého vína. Respektování okolní zástavby vinných sklepů a využití 

svažitého pozemku.  

Při tvorbě dokumentace jsem vycházel z vlastní architektonické studie. Na studii byl 

vytvořen 3D grafický model. Byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby. 

Výstupem objektu jsou výkresová dokumentace, tepelně technické posouzení a požárně 

bezpečnostní řešení objektu. 

 V prováděcí dokumentaci bylo provedeno pár malých změn, týkající se změny 

dispozičního řešení. Práce splnila požadavky zadání. 
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ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 730525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady  

ČSN 730527 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní 

účely -   Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely  

ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy 
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Seznam použitých zkratek 

 
NP  nadzemní podlaží 

S  suterén ( podzemní podlaží ) 

ŽB  železobeton 

XPS  extrudovaný polystyren 

EPS  expandovaný polystyren 

HI  hydzoizolace 

TI  tepelná izolace 

UP  upravený terén 

PT  původní terén 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv  Balt po vyrovnání 

m.n.m  metrů nad mořem 

tl.  tloušťka 

č.  číslo 

sb.  sbírky 

č.p.  číslo popisné  

Parc. č. parcelní číslo 

m  metr 

mm  milimetr 

ks  počet kusů 

TV  teplá voda 

NN  nízké napětí 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

CHUC  chráněná úniková cesta 

ČSN  česká národní norma 

ČOV  čistička odpadních vod 

DN  jmenovitá světlost ( DiameterNominal ) 

MVC  malta vápenocementová 

V  věnec železobetonový 

T  truhlářský výrobek 

K  klempířský výrobek 

Z  zámečnický výrobek 

S  skladby konstrukcí 

P  skladby podlah 

Tl.  tloušťka 

SDK  sádrokarton  

Kce  konstrukce 
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Složka č.1  – Přípravné a studijní práce 

STUDIE : 

01 PŮDORYS 1S       M1:100 

02 PŮDORYS 1.NP        M1:100 

03 PŮDORYS 2.NP       M1:100 

04 PŮDORYS 3.NP        M1:100 

05 POHLED SEVERNÍ, POHLED JIŽNÍ Z TERASY   M1:100 

06 POHLED VÝCHODNÍ, POHLED SEVERNÍ Z TERASY  M1:100 
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10 ŘEZ C – C´        M1:100 
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VIZUALIZACE 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ  

 

Složka č.2– C Situační řešení  
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C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES     M 1:200 
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D.1.1.1 PŮDORYS 1S       M  1:50 

D.1.1.2 PŮDORYS  1.NP      M  1:50 

D.1.1.3 PŮDORYS  2.NP      M  1:50 

D.1.1.4 PŮDORYS  3.NP      M  1:50 

D.1.1.5 VÝKRES PLOCHÉ STŘECHY    M  1:50 
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D.1.1.6 VÝKRES KROVU       M  1:50 

D.1.1.7 ŘEZ A – A´       M  1:50 

D.1.1.8 ŘEZ B – B´       M  1:50 

D.1.1.9 ŘEZ C – C´       M  1:50 

D.1.1.10 POHLED SEVERNÍ      M  1:50 

D.1.1.11 POHLED JIŽNÍ Z TERASY     M  1:50 

D.1.1.12 POHLED ZÁPADNÍ      M  1:50 

D.1.1.13 POHLED VÝCHODNÍ     M  1:50 

D.1.1.14 POHLED SEVERNÍ Z TERASY    M  1:50 

D.1.1.15 POHLED JIŽNÍ      M  1:50 

SLADBY KONSTRUKCÍ 

 

Složka č.4– D.1.2 Stavebně-konstrukční  

D.1.2.1 PŮDORYS ZÁKLADŮ      M  1:50 

D.1.2.2 VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 1.NP M  1:50 

D.1.2.3 DETAIL 1 – ŠIKMÉ STŘECHY – HŘEBEN   M  1:5 

D.1.2.4 DETAIL 2 – POZEDNICE     M  1:5 

D.1.2.5 DETAIL 3 – ANGLICKÝ DVOREK    M  1:5 

D.1.2.6 DETAIL 4 – KLENBY      M  1:5 

D.1.2.7 DETAIL 5 – ZÁKLAD       M  1:5 

 

Složka č.5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY - ZPRÁVA 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY - VÝPOČTY 

D.1.3.1 SITUACE        M  1:200 

D.1.3.2 PŮDORYS 1S      M  1:50 

D.1.3.3 PŮDORYS 1.NP      M  1:50 
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D.1.3.4 PŮDORYS 2.NP      M  1:50 

D.1.3.5 PŮDORYS 3.NP      M  1:50 

 

Složka č.6 –  D.1.4 Stavebně fyzikální posouzení 

STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ STAVBY – ZPRÁVA 

PŘÍLOHA 1 – PROGRAM TEPLO 2014 

PŘÍLOHA 2 – PROGRAM AREA 

PŘÍLOHA 3 – PROGRAM SIMULACE 2014 

PŘÍLOHA 4 – PROGRAM STABILITA 2011 

PŘÍLOHA 5 – PROGRAM WDLS 

PŘÍLOHA 6 – PROGRAM ZTRÁTY 

PŘÍLOHA 7 – ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

 

Složka č.7 – Technické listy  
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VIZ. SAMOSTATNÉ SLOŽKY DIPLOMOVÉ PRÁCE – PŘÍLOHA Č.1, PŘÍLOHA Č.2, 

PŘÍLOHA Č.3, PŘÍLOHA Č.4, PŘÍLOHA Č.5, PŘÍLOHA Č.6, PŘÍLOHA Č.7 

 

 

 


