
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV ARCHITEKTURY  
INSTITUTE OF ARCHITECTURE  

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM  
MORAVIAN WINE CENTER  

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Iveta Krčálová  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. arch. PETR DÝR, Ph.D.  

BRNO 2018  

 



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  N3504 Architektura a rozvoj sídel  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční formou 

studia  

Studijní obor  3501T014 Architektura a rozvoj sídel  

Pracoviště  Ústav architektury  

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Student  Bc. Iveta Krčálová  

Název  MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM  

Vedoucí práce  Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.  

Datum zadání  30. 11. 2017  

Datum odevzdání  18. 5. 2018  

V Brně dne 30. 11. 2017  

doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



PODKLADY A LITERATURA  
Územní plán obce (dostupný z WWW) 

Situace místa stavby - polohopis a výškopis (dostupný z WWW - Český ústav zeměměřičský a katastrální) 

Zákon o vinohradnictví a vinařství 321/2012 Sb. 

Vyhláška č.97/2006 Sb. 

Matuszková,Kovářů: VINOHRADNICKÉ STAVBY;ERA 2004 

Suske P.:EKOLOGICKÁ ARCHITEKTURA VE STÍNU MODERNY;ERA 2000 

http://www.vinarskyfond.cz/ 

Neufert Ernst: „Navrhování staveb“, Consultinvest Praha 2000 

Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy.  

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
"Vinařský dům" - architektonická studie provozně-výrobního objektu středního vinařství s navazujícími 

funkcemi vinařské turistiky ve vybrané lokalitě Jižní Moravy (ubytování, gastronomie, volnočasové 

aktivity...) 

Předepsané přílohy 

Seznam složek: 

A. DOKLADOVÁ ČÁST: 

B. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE: 

- textová část A4 v předepsané podobě 

- architektonická studie v úměrném měřítku 

- řez fasádou od atiky až po základy v úměrném měřítku 

- architektonický detail v úměrném měřítku 

- úplný projekt ve formátu A3 

- presentační plakát 700/1000mm na výšku 

C. MODEL v úměrném měřítku 

CD s dokumentací celého projektu 

STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

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

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

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

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, 

že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAKT  
 
Diplomová práce se zabývá návrhem ****Hotelu Hrůdek se Salonem vín v lokalitě Hrůdek u Velkých 
Pavlovic. Lokalita Hrůdek se nachází u Velkých Pavlovic na cyklostezce Velké Pavlovice – Bořetice 
a její poloha je velmi vhodná k využití v cestovním ruchu. 
Cílem je navrhnout Hotel Hrůdek se Salonem vín s přilehlými veřejnými prostory nedaleko města 
velké Pavlovice, konkrétně v lokalitě Hrůdek. 
Vinařský hotel je centrem všeho dění. Spojuje zákazníka s produkty vinic a meruňkových sadů. 
Salon vín má sloužit jako unikátní možnost individuálně ochutnat kterékoliv z uskladněných vín. 
Během degustace je návštěvníkům k dispozici sommelier, který podává na požádání informace o 
víně a jednotlivých vinařstvích. Investorovým plánem je přilákat návštěvníky na místní specialitu tzv. 
meruňkové víno. Nádherné čisté meruňkové aroma vrátí návštěvníky zpět do července, do doby 
sběru čerstvých velkopavlovických meruněk. Svěžest tohoto meruňkového vína je podtržena 
pikantní kyselinkou v harmonii s příjemným dovětkem zbytkového cukru. 
Právě proto musí Hotel Hrůdek a Salon vín představovat oporu v podobě dobrého jídla a kvalitního 
spánku po řízené degustaci pro všechny návštěvníky v celoročním provozu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

hotel, salon vín, vinné sklepy, wellness, restaurace, meruňkové víno 

ABSTRACT  
 
The diploma thesis deals with the design of **** Hotel Hrůdek with Salon of Wines in the locality 
Hrůdek near Velké Pavlovice. Hrůdek is located at Velké Pavlovice on the Velké Pavlovice - 
Bořetice bicycle route and it is very good location for tourism. 
The aim is to design Hotel Hrůdek with Salon of wines with adjoining public spaces near the town of 
Pavlovice, specifically in the locality Hrůdek. 
The Wine Hotel is the center of everything. It is associates the customer with vineyard and apricot 
products. The wine salon serves as a unique opportunity to individually taste any of the stored 
wines. During the tasting of the visitors, sommelier is available, which provides information on wine 
and individual wineries on request. The investor plan is to attract visitors to the local specialty called 
apricot wine. A beautiful, pure apricot aroma returns visitors back to July, until the time of collection 
of fresh Velvavlovice apricots. The freshness of this apricot wine is underlined by spicy acidity in 
harmony with a pleasant touch of residual sugar. 
Thatis why Hotel Hrůdek and Salon of Wines must provide support in the form of good food and 
quality sleep after a guided tasting for all visitors throughout all the year. 

KEYWORDS  

 

hotel, wine salon, wine cellars, wellness, restaurant, apricot wine 
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ÚVOD 
 

Předmětem diplomové práce je architektonická studie vinařského ****hotelu se salonem vím 

v lokalitě zvané Hrůdek v katastrálním území města Velké Pavlovice. Okrajově návrh zahrnuje i 

urbanistický koncept řešení veřejných prostor, a to veřejný shromažďovací prostor před 

hotelem, urbanistické řešení cykloodpočívadla jako vstupního prostoru do salonu vín. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A.1. Identifikační údaje 
 
Název stavby:   ****Hotelu Hrůdek se Salonem vín 

Druh stavby:   novostavba 

Místo stavby:   lokalita Hrůdek Velké Pavlovice 

Okres:    Břeclav (CZ0644) 

Kraj:    Jihomoravský (CZ064) 

Stavební úřad:   Hustopeče 

Stupeň dokumentace:  diplomový projekt – architektonická studie 

 

Stavební program je přizpůsoben námětů investora objektu a také potřeb vycházejících 

z lokalit a vyhodnocených deficit území. Projekt řeší stavbu za účelem vytvoření lepších 

podmínek pro hospodářský rozvoj území. 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 
 

- v rámci předprojektové přípravy byl proveden vizuální průzkum pozemku a okolí 

a byla pořízena fotodokumentace 

-     analýzy místa a okolí stavby 

-     snímek z katastru nemovitostí 

-     mapa stávajících a navrhovaných inženýrských sítí 
 

A.3. Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území 
Lokalita Hrůdek se nachází u Velkých Pavlovic na cyklostezce Velké Pavlovice - 

Bořetice a její poloha je velmi vhodná k využití v cestovním ruchu. 

V rámci změny ÚP Velké Pavlovice byla navržena změna využití této lokality 

(původně zemědělský areál drůbežárny) na ,,plochy pro zastavění občanskou 

vybaveností, pro obchodní prodej, stravování, služby se zaměřením na vinařství 
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a vinařskou turistiku (OS)“. Součástí změny bude úprava vymezení zastavěného 

území s pozemkem p. č. 6353 o výměře 3451 m2, který je evidován v KN Velké 

Pavlovice jako zastavěná plocha a nádvoří. Požadavek na přepsání pořízení 

územní studie v nově vymezené ploše jako podmínky pro rozhodování. Tento 

záměr má vytvořit lepší podmínky pro hospodářský rozvoj území. Kromě KN6353 

budou dotčenými parcelami částečně i KN6354, KN6358, KN6359. Po dohodě 

s investorem v návaznosti na koncept hmoty hotelu a využití pozemku vedeného 

jako neplodná půda by mohly být spíše dotčeny  parcely KN6355, KN6356, 

KN6357. Přístup k pozemku se nachází mezi obcemi Němčičky a Velké Pavlovice a 

je přístupný po komunikaci II. třídy č. 42114. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
V současné době se jedná o nezastavěné území, vedené v katastru nemovitostí 

jako zastavěná plocha a nádvoří, ovocný sad, orná půda a neplodná půda. Jedná 

se o pozemek obdélníkového tvaru. Historicky se na pozemku nacházela 

zemědělská stavba pro chov slepic a studna. Jedná se o návrší a není zde 

problém s hladinou spodní vody. Únosnost půdy je běžná, je možné zde kopat. 

Nyní se na pozemku nachází navážka stavební suti do výšky 6 m.   

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky 

významných lokalit, památkové rezervace, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná 

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

přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 
Dotčené území se nenachází v záplavovém území. Pozemek je v dosti svažitém 

terénu, nejbližší vodní tok je Trkmanka. Navrhuje se zde využití srážkových vod 

pro okrasné vodní prvky (fontány). Dešťové odpadní vody budou svedeny do 

podzemní retenční nádrže a následně využity.  

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování. 
Zájmové území je součástí územního plánu města Velké Pavlovice. V rámci změny 

ÚP Velké Pavlovice byla navržena změna využití této lokality (původně 

zemědělský areál drůbežárny) na ,,plochy pro zastavění občanskou vybaveností, 

pro obchodní prodej, stravování, služby se zaměřením na vinařství a vinařskou 

turistiku (OS)“. Součástí změny bude úprava vymezení zastavěného území 

s pozemkem p. č. 6353 o výměře 3451 m2, který je evidován v KN Velké Pavlovice 

jako zastavěná plocha a nádvoří. Požadavek na přepsání pořízení územní studie 

v nově vymezené ploše jako podmínky pro rozhodování. Tento záměr má vytvořit 

lepší podmínky pro hospodářský rozvoj území. Kromě KN6353 budou dotčenými 

parcelami částečně i KN6354, KN6358, KN6359. Po dohodě s investorem 

v návaznosti na koncept hmoty hotelu a využití pozemku vedeného jako 
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neplodná půda by mohly být spíše dotčeny parcely KN6355, KN6356, KN6357. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území. 
Stavba vyhovuje na požadavky využití území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
V této fázi projektu neřešeno. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
V této fázi projektu neřešeno. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Vybudování parkovacích ploch a napojení na stávající účelovou komunikaci. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Dotčené parcely navrhovaným objektem jsou parc. č. 6353, 6354, 6358, 6359, 

6355, 6356, 6357. Majitelem těchto pozemků je zatím Město Velké Pavlovice, 

Náměstí 9. května 700/40, 69106 Velké Pavlovice. 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 
 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o novostavbu. 

 

b)  Účel užívání stavby 
Projekt řeší novostavbu hotelu a salonu vín za účelem hospodářského rozvoje 

území.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je stavbou trvalou. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka apod.) 
Na stavbu nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem na rozsah a charakter stavby se předpokládá užívání osobami se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Stavba řeší požadavky vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 
f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících 
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z jiných právních předpisů 
V této fázi projektu neřešeno. 

 

h)  Navrhované kapacity stavby ( zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ 
pracovníků apod.) 
Hotel Hrůdek 

Rozměry hotelu vnější:     182 m 

Rozměry hotelu z nádvoří:     43 m 

Zastavěná plocha:                 1174 m2 

Obestavěný prostor hotelu:    25571 m3 

Užitná plocha (plocha místností): (2.PP + 1.PP + 1.NP + 2.NP + 3.NP) = 352,10 + 

3225,35 + 1113 + 962,6 + 962,6 =    6615,65 m2 

Počet nadzemních podlaží:    3 

Počet podzemních podlaží:    1 

Konstrukční výška podlaží:    1.PP 3,3 m  

       1.NP 3,6 m 

       2.NP, 3.NP 3,45 m 

Počet lůžek: 80 

Počet pracovníků: 12 

Universální kongresový sál pro 80 osob 

Restaurace 100 míst   

 

Salon vín 

Zastavěná plocha:     415 m2 

Užitná plocha:     352,1 m2 

Počet nadzemních podlaží:    0 

Počet podzemních podlaží:    1 

Cykloodpočívadlo, terasa    405 m2 

 

Zastavěná plocha celkem:     5353 m2 

Komunikace, rampa, terasa    1793 m2 

Celková plocha pozemku    11328,3 m2 

Pozemek je využit na 47% 

 

i) Základní bilance stavby 
Výpočty viz. B.Souhrnná technická zpráva 

 

i)1 Vliv na životní prostředí 

Vliv na půdu 

Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily 

přímé znečištění půdy, či změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. 

Stavba nebude mít svým umístěním ani provozem žádný vliv na horninové prostředí a 

nerostné zdroje. 
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K erozi půdy větrem ani vodou nedochází. V tomto smyslu je možné vlivy záměru 

hodnotit ve vztahu k půdě pozitivně. 

Vliv na ovzduší 

Provoz hotelu ani salonu vín negativně neovlivní ovzduší v okolí. Vzhledem k výše 

uvedenému nedojde po realizací stavby k ovlivnění veřejného zdraví. 

Vliv na vody 

Stavba nezpůsobí ani změny hydrogeologických charakteristik území. 

Odpady 

Odpady vznikající při výstavbě 

Kód, název, kategorie odpadů dle Katalogu odpadů (vyhlášky č. 93/2016 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů) vznikajících při výstavbě jsou uvedeny v následující tabulce. Vzniklé 

odpady budou odstraňovány nebo využívány skládkováním, recyklací či regenerací či 

jiným druhotným využitím, spalováním. 

Tabulka: Odpady vznikající při výstavbě 

Kód Kat. Název druhu odpadu 

150110 N Nádoby se zbytkem barev (a vytvrzená barva) 

200201 O Biologicky rozložitelný odpad 

150101 O Papírové a lepenkové obaly 

170101 O Beton 

170201 O Dřevo 

170202 O Sklo 

170203 O Plasty 

170204 N Odpady plastů 

170405 O Železo a ocel  

170302 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 

170301 

170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 

170903 N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

170904 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 

170902 a 170903 

Odpady  vznikající při provozu 
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Kód, název, kategorie odpadů dle Katalogu odpadů (vyhlášky č. 93/2016 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů) vznikajících při výstavbě jsou uvedeny v následující tabulce. Vzniklé 

odpady budou odstraňovány nebo využívány skládkováním, recyklací či regenerací či 

jiným druhotným využitím a spalováním. 

Tabulka: Odpady vznikající při provozu 

Kód  Kat. Název druhu odpadu 

20 01 01 O Papír a lepenka 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 

Odpady vznikající při provozu budou běžný směsný komunální odpad. Odpady budou 

prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění v souladu s platnou 

legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním dle §9a 

zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Do doby předání odpadu oprávněným osobám nebo firmám, bude odpad skladován ve 

vyhrazených prostorech v zabezpečených, uzavíratelných a nepropustných nádobách. 

Jedná se především o kontejnery a označené nádoby, které svým provedením samy o 

sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž budou 

umístěny, zabezpečují, že odpad do nich uložený bude chráněn před nežádoucím 

znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. 

Odpady vznikající při výstavbě a provozu jsou o odpady známé. Se všemi odpady bude 

nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a 

území. Součástí stavby není žádné zařízení na odstraňování odpadů. 

 

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

Projekt je členěn na jednotlivé provozní soubory: 

2.PP – Salon vín 

1.PP – Podzemní garáže, posezení salon vín, wellness, technické místnosti 

1.NP – recepce, restaurace, kongresový sál, posilovna, wellness, zázemí personálu a 

restaurace 

2.NP – hotelové pokoje 

3. NP – hotelové pokoje 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a)  Charakteristika stavebního pozemku 

Lokalita Hrůdek se nachází u Velkých Pavlovic na cyklostezce Velké Pavlovice - Bořetice a její 

poloha je velmi vhodná k využití v cestovním ruchu. Jedná se o pozemek přibližně 

obdélníkového tvaru. Terénní profil pozemku odpovídá návrší a je převážně kopcovitý. 

V bezprostřední blízkosti pozemku se nachází několik sadů s ovocnými stromy a 

poskytuje nám taktéž výhled na několik svahů vinic. Orientace pozemku je severo-jižní. 

Lokalita je místními známá jako Hrůdek. Hlavní pohledovou osu tvoří severojižní osa 

s výhledem na Velké Pavlovice s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Únosnost půdy je 

běžná. Parcely v okolí patří mezi bonitované půdně ekologické jednotky většinou II. a III. 

Třídy. Směrem na jih se pozemek prudce svažuje s výškovým rozdílem 8 m. Tímto 

svažováním se nám vytváří ideální podmínky pro vytvoření podzemních sklípků a přímý 

vstup z komunikace do Bořetic na níž se nachází cyklotrasa modrohorská. Můžeme tak 

předpokládat příliv turistů, zejména cyklistů. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Nebyly provedeny žádné průzkumy. Byla provedena pouze fotodokumentace pozemku a okolí. 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných 

lokalit, památkové rezervace, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních 

zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti, přirozené akumulace 

vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 

 

 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém území, určeného pro rozliv povodňové vody. 

Nejbližší vodní tok je Trkmanka. Ta nijak objekt neohrožuje. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové území. 
 - Stavba nebude po dokončení působit negativním vlivem na okolí 
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Při provádění stavebních prací je nutno respektovat zejména : 

 

a) ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby 

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní 

ochranu (kryty, akustické zástěny 

a pod.) 

 

b) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a 

předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování 

stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, 

provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

 

c) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod. 

Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. 

Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, 

vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. Komunikace budou 

pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu zkrápěny. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nyní se na pozemku nachází navážky stavební suti do výšky 6m, která se bude muset odstranit. 
Dále proběhne kácení několika ovocných stromů (Meruňky obecné), ty budou znova vysazeny po 
dokončení stavby.  
 

g)  územně technické podmínky 
Stavba bude napojena pouze na veřejný podzemní rozvod elektrické energie NN. Stavba 

hotelu bude vybavena fotovoltaickými solárními panely, kolektory, bude zde retenční nádrž na 

zásobu dešťové vody, studna, biologická čistička odpadních vod. Budou zde vrty pro tepelné 

čerpadlo země-voda. 

 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o objekt hotelu propojený s objektem sklepního salonu vín. 

Hotel má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 

V 1.PP se nachází parkovací stání pro 49 aut + 3 stání pro imobilní. Je zde prostor na uschování 

kol pro návštěvníky areálu, wellness se saunami a převlékací místnosti. Posezení pro salon vín, 

kuchyňka se sklady pro přípravu studeného pohoštění ve formě rautu a toalety. V pravé části 

objektu se nachází technické místnosti. 

V 1.NP se nachází recepce hotelu, kongresový sál pro 80 lidí, restaurace pro 100 lidí, zázemí 
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kuchyně, zázemí personálu, posilovna a wellness. 

Ve 2. a 3. NP se nachází hotelové pokoje a prostory pro pokojskou.  

Jsou zde 3 úniková schodiště se třemi únikovými výtahy. 

Ve 2.PP se nachází salon vín propojený schodištěm i výtahem s hotelem. 

 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Hotel je umístnění v kopcovitém terénním prostředí vinic a sadů nedaleko obce Velké 

Pavlovice. Tato lokalita je lokálními obyvateli přezdívaná Hrůdek díky terénnímu 

charakteru a 360° stupňovým výhledem na okolí. V bezprostřední blízkosti pozemku se 

nachází několik sadů s ovocnými stromy a posykuje nám taktéž výhled na několik 

svahů vinic. Urbanistické začlenění stavby do území a architektonické řešení respektuje 

technologické a dispoziční požadavky, terén  a komunikační napojení.  

Není zde žádná okolní zástavba. Navrhovaná stavba tím pádem nebude negativně ovlivňovat 

okolní zástavbu z urbanistického hlediska. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Salon vín: 

Koncept studie podzemního salonu vín je inspirovaný barokními sklepy, které byly 

vystavěny mnichy ze zábrdovického kláštera koncem 17. století, kdy klášter řešil 

nelehkou situaci s uskladňováním vína a vinných desátků ze svých vinic z jižní Moravy 

a okolí Brna. Od roku 1950 do roku 1989 objekt vlastnil stát a sklepy postupně 

využívaly různé vinařské závody. Po roce 1992 výroba zanikla a sklepy se poprvé v celé 

své historii ocitly bez využití. Tyto sklepy se nachází v ulici Jugoslávská v Brně. 

Tato inspirace byla podrobena dnešním normám, přizpůsobena pohybu imobilních osob 

a rozšířena o prostory zázemí pro obsluhu, technické místnosti s klimatizační 

jednotkou, vertikální komunikace umožňující propojení s hotelem a hygienické zázemí. 

Salon vín má sloužit jako unikátní možnost individuálně ochutnat kterékoliv z 

uskladněných vín. Od každého vína je otevřena jedna láhev. O každém z vín jsou k 

dispozici podrobné informace jak na prezenčním boxu každého vína, tak v katalogu. 

Během degustace je návštěvníkům k dispozici sommelier, který podává na požádání 

informace o víně a jednotlivých vinařstvích. Proto je tato studie salonu vín dispozičně 

řešena tak, aby vše o víně bylo přehledné a lidé se tam cítili příjemně a byli naplněny 

zážitky jak z architektury, tak vína. Je zde navrhnutý samostatný box pro každou 

značku vína. Box je uzavřený prosklenou stěnou s dveřmi a z vnější strany ve sloupech 

jsou otvory pro otevřené láhve a nad tím informační cedule o víně. 

Hotel: 

Hotel Hrůdek je založen na půdorysu tvaru tzv. trojcestné hvězdy. Tvar který vznikl z 

trojúhelníků a obdélníků stejně dlouhých stran 15 m. Tento tvar vznikl díky tomu, že 

velký důraz byl kladen na výhledy a okolní přírodní prostředí. Monumentalita velkého 

objemu hmoty vznikla při využití pozemku a dodržení ubytovacích kapacit a dalších 

služeb, které byly podmínkou investora. Tento objem jsem eliminovala studií 

podzemních garáží a podzemního salonu vín. Také všechny technické místnosti jsou 

umístěny v podzemí. 

Fasáda je předsazená terakotová. Reaguje na stávají rodinné domy města Velké Pavlovice, kde 

většina domů má pálenou keramickou střešní krytinu, která je tradiční a má tradiční 
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hnědooranžovou barvu. Terakota byla od období starověku využívána k výrobě cihel nebo 

střešní krytiny. Hotel má sice plochou střechu, ale dodržuje barevné a materiálové řešení jako 

tradiční domy. Omítka vápenocementová bílá 1.np a od 2.np nad atiku střechy předsazená 

terakotová hnědooranžová fasáda z dlaždic DuoSkin ALPHATON. Fasáda je navýšena nad 

atiku, aby zakryla ne moc vkusné viditelné solární panely a kolektory. 

 

B.2.3. CELKOVÉ DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Jedná se o objekt hotelu propojený s objektem sklepního salonu vín. 

Hotel má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 

V 1.PP se nachází parkovací stání pro 49 aut + 3 stání pro imobilní. Je zde prostor na uschování 

kol pro návštěvníky areálu, wellness se saunami a převlékací místnosti. Posezení pro salon vín, 

kuchyňka se sklady pro přípravu studeného pohoštění ve formě rautu a toalety. V pravé části 

objektu se nachází technické místnosti. 

Hlavní příjezd k hotelu je ze západní strany. Je zde točna pro náhlé vysazení lidí. Z východní 

strany je příjezd do podzemních garáží. Z této strany je vstup pro personál a zásobování 

kuchyně. Je zde 5 parkovacích míst negarážovaných pro náhlé parkování, nebo pro auta 

poháněná plynem, která nemohou zajíždět do garáží. 

V 1.NP se nachází recepce hotelu, kongresový sál pro 80 lidí, restaurace pro 100 lidí, zázemí 

kuchyně, zázemí personálu, posilovna a wellness. 

Ve 2. a 3. NP se nachází hotelové pokoje a prostory pro pokojskou.  

Jsou zde 3 úniková schodiště se třemi únikovými výtahy. 

Ve 2.PP se nachází salon vín propojený schodištěm i výtahem s hotelem. Je zde přístup 

z komunikace do Bořetic. Vstupní terasa může sloužit jako cykloodpočívadlo. 

Celkem jsou zde 3 chráněné únikové východy do volného prostranství s únikovým schodištěm 

a 3 evakuační výtahy. 

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Stavba splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem na rozsah a charakter stavby se předpokládá užívání osobami se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Stavba řeší požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 

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

staveb. 

 

B.2.5. BEZPEČNOST UŽÍVÁNÍ STAVEB 
Objekt a stavební konstrukce budou navrženy s ohledem na bezpečné užívání osobami. Revizní zprávy 

dokládající bezpečnost stavby budou doloženy: 

- Revize vodovodu a kanalizace (tlaková zkouška) 

- Revize elektroinstalace, hromosvodu a vytápění 

- Certifikáty použitých materiálů a konstrukcí 

- Prohlášení o shodě 
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Objekt a stavební konstrukce jsou navrženy s ohledem na bezpečné užívání osobami dle Vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby § 15. 

B.2.6. ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 
ZALOŽENÍ STAVBY 

V podkladech studie nebyl zveřejněn geologický průzkum a tak je založení stavby vyřešeno 

pouze dedukce. Na základové konstrukce u obou objektech uvažuji s použitím základové desky a 

základových stěn z hydrofobního betonu, technologie takzvané "bílé vany". Bílá vana je 

v současné době často vyhledávanou alternativou řešení hydroizolačních systémů pro 

technologii zakládání stavby. Jedná se o vodonepropustnou betonovou konstrukci, u které 

železobetonová konstrukce přejímá vedle statické funkce nosné konstrukce i funkci 

hydroizolační tzv. proti prosakující vodě. Je vhodným řešením nejen u podzemních částí 

bytových a administrativních komplexů, ale také u podsklepených rodinných domů. V zahraničí 

se tímto způsobem řeší také tunelové a jiné inženýrské stavby. Základem funkce bílé vany je 

nejen správně navržený beton, ale i správně navržená konstrukce a v neposlední řadě také 

technologicky správné provedení konstrukce a správně navržené spáry a prostupy. Speciálně 

navržený beton pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí vyrábí skupina Českomoravský 

beton pod názvem PERMACRETE.   

  

SVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE 

Navrhovaný nosný systém je kombinací podélného a příčného nosného systému. Obvodové a i 

vnitřní nosné stěny a sloupy jsou zhotoveny ze železobetonu. Stěny jsou tloušťky 250mm. 

Výtahová šachta a požární schodiště s evakuačním výtahem jsou řešeny také jako 

železobetonové, tloušťka stěn ze železobetonu je  300mm. Obvodové stěny obou objektů jsou 

zateplené tepelnou izolací z minerální vlny tloušťky 150mm. Nenosné příčky a předstěny 

hygienických zařízení jsou zhotoveny ze sádrokartonu. Příčky mezi pokoji jsou akustické, 

sádrokartonové. 

 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE A PODLAHY 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými deskami tloušťky 

200 mm. Podlahy jsou řešeny v různých variantách povrchových úprav, záleží o jakou místnost 

jde. Pokoje jsou vybaveny vinylovou podlahou, recepce velkoformátovou kamennou dlažbou. 

Kuchyně a místnosti s mokrým provozem mají keramickou dlažbu pro lepší údržbu. Tam kde 

musí být dodrženy hygienické požadavky, je také keramická dlažba z důvodu časté dezinfekce 

podlahy. Nenosné vodorovné konstrukce jsou tvořeny zavěšenými sádrokartonovými 

podhledy značky Rigips z akustických desek a akustické izolace - minerální vlna. V exteriérové 

části objektu se nachází podlaha z pohledového betonu - stěrka a je udělaná ve spádu kvůli 

rychlejšímu odtékání vody z jejího povrchu. V každém zádveří se kromě keramické dlažby jako 

povrchová úprava nachází i čistící rohož. 

 

 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Střešní konstrukce je tvořená monolitickou železobetonovou deskou tl. 250 mm, spádovou 

betonovou vrstvou, spodní a horní vrstvou tepelné izolace z EPS 160 mm a 100 mm , 

hydroizolační souvrství z PVC střešní fólie.  
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VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

Ve většině místností, které nejsou náročné na provoz, jsou vnitřní vápenocementové omítky 

bílé barvy. V místnostech, které jsou náročné na provoz – mokrý provoz nebo hygienické 

požadavky – tam je jako povrchová úprava použit obklad z keramických dlaždic. Vnější 

povrchová úprava je z vnější vápenocementové omítky bílé barvy. Celá stěna kolem nádvoří je 

prosklená.  

 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

Okenní výplně a vstupní dveře budou zaskleny tepelně izolačním dvojsklem zasazeným 

v plastovém rámu s kováním. Hodnota součinitele prostupu tepla izolačního dvojskla, U = 1,2 

W/mK. Vstupní dveře budou taktéž v plastovém provedení s tříbodovým zamykáním a 

s pojistkou proti vysazení. Součástí dodávky okenních výplní budou také vnější parapety. 

Vnitřní dveře kašírované hladké, plné Masonite bílé. Dveře jsou osazovány na obložkové 

zárubně v barvě bílé. Barva výplní otvorů z exteriéru bude antracitová a z interiéru bílá. 

 

SCHODIŠTĚ 

Jednotlivá podlaží jsou vzájemně propojena schodišti. V objektu se nachází 5 schodišť. Jedno 

hlavní – u recepce, kde je reprezentační designové schodiště s proskleným výtahem a 3 

vedlejší požárně chráněné s evakuačním výtahem. A jedno schodiště vede do 2.PP do salonu 

vín. 

 

B.2.7. TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
a) vytápění 
Pohodu vnitřního prostředí zajistíme kombinací primárních tepelných zdrojů, a to zisky ze sluneční 

energie pomocí solárních panelů v kombinaci s tepelným  čerpadlem  země - voda. Sekundární zdroj 

je elektrická energie. Teplo se v místnostech šíří za pomoci podlahového vytápění.  

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z hloubky pod povrchem země. Ve vrtu je zapuštěna 

plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným 

čerpadlem.  

Podle velikosti vytápěného domu a místních geologických podmínek, se provádí jeden nebo 

více vrtů o hloubce 80 až 250 m. 

 

VÝHODY 

 Stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách.  

 Výrazně nižší spotřeba elektřiny než u vzduchových tepelných čerpadel. 

 Využití vrtu pro chlazení domu (pasivní nebo aktivní). 

 Dlouhá životnost tepelného čerpadla i vrtu.  

 Bezhlučné a bezúdržbové řešení. 

 

NEVÝHODY 

 Vyšší investiční náklady na pořízení vrtů  

 Nutnost vyřízení stavebního povolení pro vrty 
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Výpočet potřeby tepla metodou obestavěného prostoru je zkrácený způsob výpočtu potřeby 

tepla. Slouží pro snadné a rychlé určení potřeby tepla. 

 

Potřeba tepla podle obestavěného prostoru: Qop = Vop x qop (W) 

Vop - Objem obstavěného prostoru (m3) 

qop - měrná tepelná ztráta obestavěného prostoru (W/m3) qop = 10 W/m3 

 

Pro určení objemu obestavěného prostoru se vychází z vnějších rozměrů objektu. Do výpočtu 

se zahrnuje pouze prostor nad terénem. Nevytápěné prostory se ve výpočtu 

nazapočítávají. Vytápěné suterény se do výpočtu zahrnují jen částí, která se nachází nad 

terénem.  

 

Měrná tepelná ztráta obestavěného prostoru závisí od lokality, ve kterém se objekt nachází, od 

materiálů obalových konstrukci a od jeho tepelně technických vlastností. Měrná tepelná ztráta 

obestavěného prostoru se určí odhadem na základě zkušeností 

nebo výpočtem z předchozích projektů. 

 

Výpočet potřeby tepla: 

 

Plocha podlahy 

 

 

Konstrukční výška 

 

 

Obestavěný objem 

 

1.NP 1113 m2 

 

3,6 m 

 

4006,8 m3 

2.NP 962,6 m2 3,45 m 3320,97 m3 

3.NP 962,6 m2 3,45 m 3320,97 m3 

   

   

 

celkem 

  

10648,74 m3 

 

 

Qop = Vop x qop (W) 

Qop = 10648,74 m3 x 10 W/m3 Qop = 106487,4 W 

Qop = 106,487 kW 

 

Potřeba tepla pro daný objekt 106,487 kW. 

 

Navrhujeme kombinaci primárních tepelných zdrojů a to zisky ze sluneční energie solárních 

panelů v kombinaci tepelného čerpadla ZEMĚ - VODA. 

Sekundární zdroj je elektrická energie. 

 

Navrhuji solární kolektor REGULUS KPS11 rozměr 2037x1235x 90mm, objem 1,7 l 
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b) vzduchotechnika 
 

Na nucené větrání nám slouží 4 vzduchotechnické jednotky s rekuperátorem. Všechny jednotky 

jsou umístěny ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP. Jedna z jednotek slouží pouze k větrání 

kuchyňských prostorů. Přefiltrovaný vzduch je komínovým efektem vytažen až na střechu 

objektu.  

 

Salon vín má vlastní vzduchotechnickou jednotku ve vlastní strojovně vzduchotechniky. 

 

Rozvody vzduchotechniky v objektu hotelu vedou pod stropem v podhledu tl. 300 mm. V objektu 

salonu vín jsou kvůli pohledovým stropům vedené v podlaze. 

 

c) zásobování vodou 
Zásobování vodou bude pitnou vodou ze studny. 

Také bude využita pročištěná a profiltrovaná voda z čističky odpadních vod, a to na zavlažování 

pozemku tzv. vsakováním. 

Dešťová voda opět bude pročištěna a profiltrovaná a bude využita pro vodní prvky a 

splachování toalet 

 

Celková spotřeba vody - Bilance potřeby vody 

Potřeba vody je stanovena dle Přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb. Směrná čísla roční potřeby 

vody: 

III. Hotely, ubytovny, internáty – Hotely a penziony 

11. většina pokojů má wc a koupelnu s tekoucí vodou            45 m3/lůžko za rok 

14. připočítává se denní připouštění bazénu, sauna, wellness 10 m3/lůžko za rok 

19. Vaření jídla, mytí nádobí, vybavení wc, umyvadla  8m3/1strávník+1 pracovní/rok 

 

HOTEL 

- 80 lůžek    55 m3/lůžko za rok 4400 m3/rok           tj. 12054 l/den 

Specifická denní potřeba vody: Qd = 12054 l/den 

Roční potřeba celkem: 4400 m3/rok 

Denní potřeba vody se uvažuje cca: 12,054 m3/den 

Maximální denní potřeba pitné vody činí: Qm = Qp x kd = 12,05 x 1,5 = 18,1 m3/den 

Max. hod. potřeba pitné vody činí: Qh = ( Qm x kh ) : 24 = ( 18,1 x 1,8) : 24 = 1,36 m3/hod, t.j. 

0,408 l/s. 
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Restaurace 

19. Vaření jídla, mytí nádobí, vybavení wc, umyvadla  8m3/1strávník+1 pracovní/rok 

- 100 strávníků 5 pracovníků   8 m3/st.+pr. za rok 840 m3/rok           tj. 2301 l/den 

Specifická denní potřeba vody: Qd = 2301 l/den 

Roční potřeba celkem: 840 m3/rok 

Denní potřeba vody se uvažuje cca: 2,3 m3/den 

Maximální denní potřeba pitné vody činí: Qm = Qp x kd = 2,3 x 1,5 = 3,45m3/den 

Max. hod. potřeba pitné vody činí: Qh = ( Qm x kh ) : 24 = ( 3,45 x 1,8) : 24 = 0,26 m3/hod, t.j. 

0,078 l/s. 

 

Salon Vín 

- 60 osob                      30 m3/osoba za rok 1800 m3/rok           tj. 4932 l/den 

Specifická denní potřeba vody: Qd = 4932 l/den 

Roční potřeba celkem: 1800 m3/rok 

Denní potřeba vody se uvažuje cca: 4,9 m3/den 

Maximální denní potřeba pitné vody činí: Qm = Qp x kd = 4,9 x 1,5 = 7,35m3/den 

Max. hod. potřeba pitné vody činí: Qh = ( Qm x kh ) : 24 = ( 7,35 x 1,8) : 24 = 0,55 m3/hod, t.j. 

0,165 l/s. 

 

Celková spotřeba vody         19287 l/den 

Qměs měsíční spotřeba vody 578,61 m3/měsíc 

Qrok roční spotřeba vody 6943,32 m3/rok 

 

d) Odvádění vod, kanalizace a čištění odpadních vod 
Bude zde řešen oddílný kanalizační systém. Splaškové vody budou odváděny splaškovou 

kanalizací do čističky odpadních vod. 
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HOTEL Splaškové vody - Bilance splaškových vod je totožné s potřebou pitné vody 

Je shodné s potřebou pitné vody pro sociální účely a to činí: 

Qspl = 12,054 m3/den = 0,5 m3 / hod = 4400 m3/rok 

 

RESTAURACE Splaškové vody - Bilance splaškových vod je totožné s potřebou pitné vody 

Je shodné s potřebou pitné vody pro sociální účely a to činí: 

Qspl = 2,3 m3/den = 0,1 m3 / hod = 840 m3/rok 

 

SALON VÍN  Splaškové vody - Bilance splaškových vod je totožné s potřebou pitné vody 

Je shodné s potřebou pitné vody pro sociální účely a to činí: 

Qspl = 4,9 m3/den = 0,2 m3 / hod = 1800 m3/rok 

 

Celkem splaškových vod 19287 l/den       cca 20m3/den 

Qměs měsíčně spl. vody 578,61 m3/měsíc 

Qrok ročně spl.vody 6943,32 m3/rok 

Navrhuji tuto čističku odpadních vod: 

AS-VARIOCOMP N Pump 150 

Počet ekvivalentních obyvatel (EO): 111 – 135  

Jmenovitý denní průtok: 20,4 – 23,5 m3/den  

Jmenovité látkové zatížení: 8,16 – 9,3 kg BSK5/den  

Rozměry: 8000 x 2160 x 2870 mm 

Výška nátoky/odtoku: min.1300/2550 mm 

Hmotnost: 3400 kg  

Tato typová řada čistíren odpadních vod je určená k čištění splaškových vod z hotelů, penzionů, 

bytových domů, menších obcí či městských čtvrtí. Čističky vody AS-VARIOcomp N lze bez problémů 

používat pro obce, penziony, hotely, bytové domy, firmy ve velikosti od 30 do 300 ekvivalentních 

obyvatel (EO). 

Čističky vody AS-VARIOcomp N jsou založené na spolehlivém technologickém řešení, které zajišťuje 

stabilní a spolehlivý provoz čističek při minimální spotřebě elektrické energie. Tato technologie 

využívá, k čištění odpadní vody, aerobní biologické procesy, které drží v rovnováze jemnobublinný 

provzdušňovací systém. Tento proces nízko zatěžované aktivace je ověřen v praxi dlouholetým 

provozem. 
www.asio.cz 
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e) Dešťová kanalizace 
 
Dešťová voda ze střech jde do dešťové kanalizace čisté. A dešťová voda z komunikací půjde do 

dešťové kanalizace kontaminované. Tato kanalizace bude odvádět vodu do odlučovače 

ropných látek. 

 

Dešťové vody - Bilance dešťových vod  

Bilance dešťových odpadních vod 

Intenzita deště pro Hodonín 162 

Z řešeného objektu bude odtékat:    qdešť  = S x i x ψ 

S = odvodňovaná plocha v ha 

i = intenzita 15 min deště periodicity p=0,5 

ψ = odtokový součinitel dle ČSN 75 6101 

Odtok z projektované stavby:  

Množství dešťových vod: 

Povrchová úprava plochy                .

Intenzita 

deště i (l.s-1)

Součinitel 

odtoku Ψ

Plocha         

m
2

Návrhový 

průtok l.s
-1

Zastavěné plochy - střechy 162 1,00 1 072 17,4

Těžce propustné plochy - beton 162 0,90 2 198 32,0

Lehce propustné plochy - dlažba 162 0,75 70 0,9

Plochy kryté vegetací - zatravnění 162 0,10 7 304 11,8

Celkem 10 644 62,1

Odtok dešťových vod                     Qdešt. = 62,1 l.s
-1

 

Roční odtok dešťových vod: 

Povrchová úprava plochy                .

Roční úhrn 

srážek H

Součinitel 

odtoku 

Plocha          

S      
Roční odtok  

Qi

( mm ) Ψ ( m
2
 ) ( m

3
.r

-1
 )

Zastavěné plochy - střechy 597 1,00 1 072 640,0

Těžce propustné plochy - asfalt 597 0,90 2 198 1 181,0

Lehce propustné plochy - dlažba 597 0,60 70 25,1

Plochy kryté vegetací -zimní období 228 0,15 7 304 249,8

Plochy kryté vegetací - letní období 369 0,013 7 304 35,0

Celkem 10 644 2 130,9

Roční odtok dešťových vod               Qroč. = 2 130,9 m
3
.r

-1
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B.2.8. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Jedná se o budovu skupiny OB4. Evakuace je zajištěna v obou objektech CHÚC B větrané 

nuceně. Otvorové konstrukce jsou chráněny požárním zasklením zvláště v podzemních 

garážích. Garáže v 1.PP jsou samostatným uzavřeným požárním úsekem se speciální hasícím 

zařízením sprinkler systém. V Každém podlaží se nachází hydrantové skříně a hasící přístroje. 

Nad požárními schodišti je umístěno okno pro odvod kouře do plochých střech. Jsou určena 

pro odvod kouře a tepla vznikajícího během požáru zevnitř budovy, čímž umožňují rychlou 

evakuaci osob. Je to ideální řešení pro schodiště, ve kterých tato okna za běžných podmínek 

slouží k větrání a prosvětlení prostorů. Okna Fakro DSF pro odvod kouře jsou spojením funkce 

okna a kouřové klapky v jednom výrobku. Vynikají velmi dobrými termoizolačními parametry, a 

ověřená konstrukce oken do plochých střech zaručuje vysoké mechanické vlastnosti. 

www.fakro.cz 

www.sprinklersystem.cz 

 
B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Objekt bude napojen na veřejný podzemní rozvod elektrické energie NN, který bude přiveden 

k pozemku podél komunikace od trafostanice na konci města Velké Pavlovice cca. 400 m. 

 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Přístup k pozemku se nachází mezi obcí Němčičky a městem Velké Pavlovice z komunikace 

III/42114, kde bude komunikace zpevněna a rozšířena tak, aby vyhovovala dnešním normám. 

Součástí komunikace nejsou chodníky pro chodce. 

 

Parkování výpočet : 

 

Počet osob / lůžek  Potřeba parkovacích   Specifická 

           míst          denní spotřeba 

Hotel   80 lůžek  4 lůžka / 1 stání   80/ 4 = 20 

Salon vín  60 osob  4 osoby/1 stání   60/4 =15 

Zaměstnanci  12 osob  4 osoby/ 1 stání   12 / 4 = 3 

celkem           38 

 

Po = 38 Ka=1,25 Kp=1 

 

N = Po x Ka x Kp N = 38 x 1,25 x 1 

N = 47,5 stání 

 

Parkovacích míst je potřeba celkem 48.  Navrženo v podzemní garáži je 49 stání pro osobní vozidla (1 

stání je rezervní) a 3 stání pro imobilní. Na pozemku je navrženo 5 stání pro auta na plyn, která 

nemohou parkovat v uzavřených garážích.  A 6 stání u obslužné komunikace do Bořetic.
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ZÁVĚR 
 

Koncept řešení hotelu a salonu vín je zaměřen na účelnost, jednoduchost, přehlednost a 

líbivost. Celý tento záměr má vytvořit lepší podmínky pro hospodářský rozvoj území. 

 

Samotný obsah práce byl přínosný především v získání nových informací. 
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vyhláška č. 120/2011 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

vyhláška č.93/2016 Sb., o katalogu odpadů 

ČSN 73 5305  Administrativní budovy a prostory 

ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy  

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  

ČSN 73 6058  Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0818  Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami  

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 

 

Další zdroje: 
ÚP města Velké Pavlovice přístupný online, průzkum lokality, vlastní fotodokumentace



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
VUT   Vysoké učení technické  

FAST   fakulta stavební  

VŠKP   Vysokoškolská kvalifikační práce  

příl.   příloha  

s.   strana  

č.   číslo  

Sb.   Sbírka zákonů  

ČSN   Česká technická norma  

m.n.m.  metry nad mořem  

mm   milimetr  

m   metr  

tl.  tloušťka  

v.  výška  

š.   šířka 

Ø  průměr  

ŽB   železobeton 

LS   letní semestr 

č. p.   číslo parcely 

k. ú.   katastrální úřad 

m n. m.  metrů nad mořem 

min.  minimálně 

max.   maximálně 

tl.  tloušťka 

TI  tepelná izolace 

NP   nadzemní podlaží 

PP  podzemní podlaží 

ŽB  železobeton 

S   sever 

Ks   kusů 

tzv.  takzvaně 

atd.   a tak dále 

aj.   a jiné 

ŽP  životní prostředí 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

NP   Národní park 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

PVC  polyvinylchlorid 

VZT  vzduchotechnika 
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Abstrakt práce  Diplomová práce se zabývá návrhem ****Hotelu Hrůdek se Salonem 
vín v lokalitě Hrůdek u Velkých Pavlovic. Lokalita Hrůdek se nachází 
u Velkých Pavlovic na cyklostezce Velké Pavlovice – Bořetice a její 
poloha je velmi vhodná k využití v cestovním ruchu. 
Cílem je navrhnout Hotel Hrůdek se Salonem vín s přilehlými 
veřejnými prostory nedaleko města velké Pavlovice, konkrétně 
v lokalitě Hrůdek. 
Vinařský hotel je centrem všeho dění. Spojuje zákazníka s produkty 
vinic a meruňkových sadů. Salon vín má sloužit jako unikátní 
možnost individuálně ochutnat kterékoliv z uskladněných vín. Během 
degustace je návštěvníkům k dispozici sommelier, který podává na 
požádání informace o víně a jednotlivých vinařstvích. Investorovým 
plánem je přilákat návštěvníky na místní specialitu tzv. meruňkové 
víno. Nádherné čisté meruňkové aroma vrátí návštěvníky zpět do 
července, do doby sběru čerstvých velkopavlovických meruněk. 
Svěžest tohoto meruňkového vína je podtržena pikantní kyselinkou 
v harmonii s příjemným dovětkem zbytkového cukru. 



Právě proto musí Hotel Hrůdek a Salon vín představovat oporu 
v podobě dobrého jídla a kvalitního spánku po řízené degustaci pro 
všechny návštěvníky v celoročním provozu. 

 

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

The diploma thesis deals with the design of **** Hotel Hrůdek with 
Salon of Wines in the locality Hrůdek near Velké Pavlovice. Hrůdek is 
located at Velké Pavlovice on the Velké Pavlovice - Bořetice bicycle 
route and it is very good location for tourism. 
The aim is to design Hotel Hrůdek with Salon of wines with adjoining 
public spaces near the town of Pavlovice, specifically in the locality 
Hrůdek. 
The Wine Hotel is the center of everything. It is associates the 
customer with vineyard and apricot products. The wine salon serves 
as a unique opportunity to individually taste any of the stored wines. 
During the tasting of the visitors, sommelier is available, which 
provides information on wine and individual wineries on request. The 
investor plan is to attract visitors to the local specialty called apricot 
wine. A beautiful, pure apricot aroma returns visitors back to July, 
until the time of collection of fresh Velvavlovice apricots. The 
freshness of this apricot wine is underlined by spicy acidity in 
harmony with a pleasant touch of residual sugar. 
Thatis why Hotel Hrůdek and Salon of Wines must provide support in 
the form of good food and quality sleep after a guided tasting for all 
visitors throughout all the year. 

 

Klíčová slova  

hotel, salon vín, vinné sklepy, wellness, restaurace, meruňkové 

víno 

Klíčová slova 

v anglickém 

jazyce  

hotel, wine salon, wine cellars, wellness, restaurant, apricot wine 
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