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ABSTRAKT  

Diplomová práce je zpracována jako architektonická studie na téma moravské 
vinařské centrum. Projekt se zabývá návrhem vinařského hotelu s prezentací vín. 
Stavba je umístěna ve volné krajině, ve vinařské oblasti Velké Pavlovice. Hotel 
je pojat jako kulturní centrum. Jsou zde umístěny kongresové sály, wellness 
centrum, degustační prostory s vinnými sklepy. Ale také výstavní prostor, který 
zajišťuje prezentaci vín. Součástí je také restaurace s terasou, z které je nádherný 
výhled do krajiny i na významné dominanty z okolí.  

 

Hotel, vinné sklepy, wellness centrum, restaurace, Moravské vinařské centrum, 
Velké Pavlovice  

ABSTRACT  

The diploma thesis is elaborated as an architectural study on Moravian Wine 

Center. The project deals with the design of a wine hotel with a wine presentation. 

The building is located in the open countryside, in the Velké Pavlovice wine region. 
The hotel is conceived as a cultural center. There are congress halls, a wellness 

center, wine tasting areas with wine cellars. But also the exhibition area, which 

ensures the presentation of wines. There is also a restaurant with a  

terrace, with beautiful views of the countryside and significant landmarks.  

KEYWORDS  

Hotel, wine cellars, wellness center, restaurant, Moravian Wine Center, Velké 
Pavlovice  
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ÚVOD  
Zadáním diplomové práce  byla  architektonická studie vina ského hotelu s prezentací 
vín ve Velkých Pavlovicích. Stavba se nachází ve volné krajině mezi vinicemi. Lokalita je 
umístěna ve velmi vhodné poloze na cyklostezce Velké Pavlovice - Bo etice.  Součástí 
hotelu jsou  kongresové sály, wellness centrum i degustační prostory s vinnými sklepy. 
Dále prostor pro prezentace vín a restaurace s pobytovou terasou, z které je p ekrásný 
výhled do okolí.  Návrh se sna í respektovat p írodní prost edí a nenaru ovat krajinu 
svojí hmotou ani materiály.  

 

1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Druh stavby: Vina ský hotel s prezentací vín 

Místo stavby: Velké Pavlovice 

Plocha pozemku: 10 400 m2  

Zastavěná plocha: 1 693 m2 

Celková u itná plocha: 9 989  m2 

Obestavěný prostor:  35 205 m3  

Počet nadzemních podla í :3 

Počet podzemních podla í: 2 

Konstrukční vý ka podla í: 1.NP - 4,5m 

2.NP a 3 NP-  3 m 

1PP – 3,5m 

 2PP –3,5m 

 

 

2. VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY  
Velké Pavlovice jsou odedávna nazývány městem „vína a meruněk“. Toto p íznačné 
spojení se k Velkými Pavlovicemi vá e po staletí. Lokalita Hr dek se nachází v 
nezastavěné části katastru Velkých Pavlovic u asfaltové komunikace/cyklostezky. V 
současné době jsou dotčené parcely p edmětem změny územního plánu. Schválení a 
nabytí právní moci ÚP se p edpokládá ve 2. polovině 2017. Účelem projektu je stavba v 
krajině, vina ského hotelu s prezentací vín. Prezentace vín bude umístěna ve sklepní 
části objektu.  
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3. ÚZEMNÍ KONTEXT  

Lokalita Hr dek se nachází u Velkých Pavlovic na cyklostezce Velké Pavlovice - Bo etice  a 
její poloha je velmi vhodná k vyu ití v cestovním ruchu.  

V rámci změny ÚP Velké Pavlovice byla navr ena změna vyu ití této lokality (p vodně 
zemědělský areál dr be árny) na „plochy pro zastavění občanskou vybaveností, pro 
obchodní prodej, stravování, slu by se zamě ením na vina ství a vina skou turistiku 

(OS)“. Součástí změny bude úprava vymezení zastavěného území s pozemkem p.č. 6353 
o výmě e 3451m2, který je evidován v KN Velké Pavlovice jako zastavěná plocha a 
nádvo í. Po adavek na p edepsání po ízení územní studie v nově vymezené plo e jako 
podmínky pro rozhodování. Plo ný rozsah: 6000m2. Tento záměr má vytvo it lep í 
podmínky pro hospodá ský rozvoj území. Kromě KN6353 budou dotčeným parcelami 
částečně i KN6354, KN6358 a KN6359.  

 

4. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ   

4.1  HISTORIE  

První osídlení zemědělci bylo ji  v neolitu. Dochovalo se zde mnoho archeologických 
nalezi . První zmínky o vsi pocházejí z roku 1252, kdy dal majitel Boček z Ob an část 
vinného desátku cisteriánskému klá teru ve ďá e. Jádro starých Pavlovic bylo polo eno 
na severním okraji dne ního intravilánu. A p evá ná část nyněj í zástavby je a  mlad ího 
data a je orientována podél komunikace smě ující severním směrem od B eclavi ke 

Kloboukám a dále do vnitrozemí.  

Pavlovice byly během 17. Století změněny. Změny nebyly jen majetnické. Byl zničen celý 
statek Pavlovic. V době t icetileté války byly Pavlovice nejh e posti eny z celého okresu. 
V 17. Století zde z stalo jen 84 rodin. V 18. Století počet obyvatel vzrostl, hlavně díky 
Hornímu statku hodonínského panství. Hlavní budovou obce byl zdej í statek. 
Posledním majitelem panství byla císa ská rodina Habsburk . Největ í plochy vinic 

zaznamenávají historické prameny ve 14. a  17. Století. Dne 4. dubna 1891 byly Velké 
Pavlovice pový eny císa em Franti kem Josefem I. na městys.  

V roce 1897 byla vystavěna elezniční tra  ze Zaječí do Hodonína a dne 16. května projel 
tratí první vlak. Roku 1901 byl modernizován cukrovar a z ízena zemská vina ská kolka. 
V íjnu 1938 tento okres okupací Hustopečí zanikl, p ipadl k soudnímu okresu Klobouky 
a s ním k politickému okresu Hodonín. 15. Dubna 1945 po osvobození Sovětskou 
armádou a po obnovení okresu Hustopeče se do tohoto okresu Pavlovice vrátily. 
Prvního ledna 1951 byl znárodněn dr be á ský závod a p ejmenován na Jihomoravské 
dr be á ské závody. Od roku 1960 jsou Velké Pavlovice součástí okresu B eclav. K 1. 

lednu 2017 mají Velké Pavlovice 3133 obyvatel.   
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4.2  TERÉN A ZELE   

Místo stavby se nenachází v záplavovém území. Z hlediska p dy se na místě pozemku 
nachází nivní sediment. Z hornin je zde hlína, písek a těrk. Stavba je umístěna ve 
sva itém terénu. Tato lokalita je lokálními obyvateli p ezdívaná Hr dek.  

V současné době je plocha pozemku vyu ívána jako skládka suti. K místu stavby je 
p ístupná těrková komunikace. Velká část pozemku je zatravněna.   

Součástí návrhu je i odstranění náletových d evin a vysázení nových strom  a ke . 

Budou pou ity místní typy d evin. Záměr návrhu je, aby pozemek z stal v co největ í 
mí e zatravněn. 

 

5.  URBANISTICKÉ E ENÍ 

Stavba se nachází v horní části sva ujícího-se pozemku směrem k jihu. Hlavní vstup se 
nachází ze severo-východní strany. V této části se nachází také p íjezd k hotelu. Hlavní 
pr čelí objektu je směrem k jihozápadu. Odtud je vstup do zahradu s terasou a 

bazénem. Zahrada je pojata osově souměrně, stejně jako celý objekt.  

Ve spodní části se nachází dal í vstup do objektu. Tato část je propojena s hotelem 

v podobě výstavního prostoru s vinnými sklepy. Schodi těm se také dostaneme do 
zahrady. P edprostor je navr en s venkovním posezením, vodním prvkem a pojat jako 

odpočívadlo pro cyklisty.  

 

6.  DOPRAVNÍ E ENÍ  

Objekt  je p ístupný p ímo z komunikace III/42114 a z obslu né komunikace navazující 
také  na komunikaci III/42114.  Jsou zde navr eny chodníky k nové zastávce autobusu.  U 
p íjezdu k hotelu se nachází sjezd do podzemních gará í. Je zde také e ena trasa pro 
cyklisty k venkovnímu prostoru pro umístění kol. Dále je zde navr ena točna pro 
autobusy a zásobování. Pě í p ístup do zahrady s bazénem je z teras hotelu. Zahrada je 

propojena také schodi těm s dolním p edprostorem pro cyklisty.  

Parkování výpočet :  

Oo….. Odstavná stání ( slou í k odstavení vozidla v místě bydli tě, kdy se vozidlo 
nepou ívá) 
Ka ….. Stupe  automobilizace  
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Kp….. Součinitel redukce počtu stání  

Výpočet indexu dostupnosti: 

 AD = Σ AF = 60/AN= 60/Az+ Ac= 60/ (5,36 + 54)=  60/ 59,36= 1,01 

Az ….. doba docházky na zastávku( uva uje se nově navr ená autobusová 
zastávka VIZ analýza  dopravy) 

Az =  (vzdálenost v m x 1,4 m/s)/60 =(230 m x 1,4 m/s)/ 60 =322/60 = 5,36 minut 

 

Ac ….. pr měrná čekací doba na p íjezd spoje 

Ac = ½ x As + 60 x AF= ½ x 1,8 x 60/1= 54 min 

AS ….součinitel spolehlivosti ( autobus 1,8) 

AF….. součinitel frekvence spoj  (počtech vozidel za hodinu v ech linek 
projí dějících      danou zastávkou -1) 
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Po ….. Základní počet parkovacích stání : 

Hotel   ****           85 l ek                2 l ka / 1 stání            85 / 2 =42,5 stání  

Restaurace 1. Skupiny    281 m2  4 m2/ 1 stání    281/4= 70,25 stání  

Zaměstnanci                   16 osob                4 osoby/ 1 stání              16 / 4= 4 stání  

Pozn. U hotel  s restauračním za ízením se pot ebný počet stání pro restauraci zmen í o 
počet míst pro hotel. Takto se redukovalo i wellness centrum a kongresové sály. Hoteloví 
hosté se započítávají jednou. V návrhu je počítáno s rezervou pro ostatní náv těvníky.  

        Celkem:  74,25 stání  
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Po = 74 ,25 ,  Ka=1 , Kp=1  

N = Oo x ka  + Po x Ka  x Kp  

N = 0 x 1 + 74,25 x 1 x 1 

N = 74 stání  

Parkovacích míst je pot eba celkem 74 . Celkem navr eno 90 parkovacích míst ( rezerva 

16). V podzemní gará i je 74 stání pro osobní vozidla a 4 stání  pro handicap. Na 
pozemku se nachází  7 míst pro zaměstnance,  2 stání pro autobusy a 2 stání pro 
zásobovaní.  5 parkovacích stání je p ístupných u  obslu né komunikaci do Bo etic.  

  

7. HMOTOVÉ E ENÍ  

Návrh respektuje p írodní prost edí. Objekt má t i  nadzemní a dvě podzemní podla í. 
Návrh vyu ívá p dorysně velkou část pozemku.  Hmota tím zbytečně nenaru uje krajinu 

a zapadá do okolí, které má vina ský charakter.  

Inspirací pro návrh vina ského hotelu byl významný pták tohoto území – Vlha pestrá. Její 
tvar se promítá do symetrického p dorysu objektu. Podélnou osu tvo í k ídla budovy. 
P íčná osa prochází od hlavního vstupu, p es halu po vyhlídkovou  terasu. Celá tato osa 

je podpo ena vodními prvky.  

Hmotové e ení objektu se skládá ze t í r zných hmot. Spodní hmota je oblo ená 
kamenem a p sobí stabilním dojmem. Druhá je odlehčena celoplo ným prosklením, je 

také kryta p edsazenými lod iemi v následujících patrech. T etí hmota je  nesena 

sloupky a vypadá jako by „letěla“ krajinou. 

 

8.  ARCHITEKTONICKO - VÝTVARNÉ E ENÍ  

Sloupky 1NP, inspirovány sloupky vinné révy, tvo í částečný slunolam pro prosklenou 
fasádu restaurace. V této části se nachází vyhlídkový ochoz z terasou, z které je zaručen 

malebný výhled na pavlovickou krajinu.  

Voda se promítá také v  2.PP. V severo-východní části se nachází vodopád. Voda pak 

protéká celým p dorysem v podobě zaskleného vodního prvku a  do venkovního 
jezírka.  
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9  DISPOZIČNE PROVOZNÍ E ENÍ  

Objekt vina ského hotelu tvo í 3 nadzemní podla í a 2 podzemní podla í.  

Hlavní vstup do objektu se nachází v  1.NP ze severno-východní strany. Následuje 
vstupní hala s recepcí a hygienickým zázemím. Z haly je vstup do restaurace pro 100 lidí 
a pr chod na  terasu. Levé k ídlo má samostatný vstup. Nacházejí se zde  kuchyně,  
sklady potravin,  atny zaměstnanc , odpady, denní místnost, kancelá  pro p íjem a 
velín. V pravém k ídle je vinotéka s posezením, kongresový sál se skladem nábytku a 
hygienickým zázemím. Administrativní část pro vedení hotelu má samostatný vstup ze 

severozápadní strany.  

Ve 2.NP a  3.NP se nachází ubytování náv těvník  a v oddělené části jsou také navr eny 

slu ební pokoje a byt majitele. Je zde 33 dvoul kových pokoj , z toho 4  za ízeny  
bezbariérově. Sedm pokoj  je navr eno jako apartmán. Čty i jsou e eny nadstandardně 
se soukromou vý ivkou na terase. V ka dém podla í se nachází úklidová místnost, sklad 
čistého prádla a technická místnost. Součástí p dorys  těchto podla í je také hotelová 
hala s posezením.  

 V  1. PP se v hale nachází centrální recepce. V části se nachází podzemní parkování, levá 
část je věnována wellness centru, soukromému wellness a masá ím. Jsou zde také 
sklady pinavého prádla, technologie a strojovny vzduchotechniky. V pravé části se 
nacházejí degustační prostory. Je zde navr en vět í prostor s barem. Dal í dva jsou 
navr eny pro soukromé degustace. Dále se v tomto podla í nacházejí soukromé vinné 
sklepy.  

V 2.PP se nachází  vinné sklepy a výstavní prostor pro prezentaci vín. Dále je tu jeden 
sklad nábytku. Zárove  toto patro slou í k propojení hotelu se spodní vina skou 
cyklostezkou.  

 

10  KONSTRUKČNÍ E ENÍ  

10.1 ZALO ENÍ STAVBY  

Objekt je zalo en na základovém ro tu, vzájemně na sebe kolmými pasy. 
Pop ípadě piloty. Návrh zalo ení je nutné  posoudit dle geologického a 

hydrogeologického pr zkumu.  
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10.2 SVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE  

Nosný systém budovy je elezobetonový montovaný skelet. Je tvo en sloupy 
300 x 300 mm. Stěny jsou vyplněny keramickým zdivem tlou ky 300 mm. 

Výtahové achty a po ární schodi tě jsou e eny také jako elezobetonové, 
tlou ka stěn ze elezobetonu je 300mm. Obvodové stěny jsou zateplené 
tepelnou izolací z minerální vlny tlou ky 200mm. Nenosné p íčky a p edstěny 
hygienických za ízení jsou navr eny ze sádrokartonu a keramiky. 

  

10.3 VODOROVNÉ KONSTRUKCE A PODLAHY  

Stropy jsou navr eny  monolitickými elezobetonovými deskami obousměrně 
pnutými tlou ky 250 mm.  Podhledy jsou tvo eny zavě enými 
sádrokartonovými deskami  značky Rigips.  V objektu je navr eno podlahové 
vytápění. Ná lapné vrstvy podlah jsou e eny s ohledem na provoz místnosti. V 

místnostech s mokrými procesy je navr ena keramická dla ba pod kterou se 
jako pojistné hydroizolace nachází hydroizolační stěrky. Keramická dla ba se 
také nachází v místnostech, kde budou zaji těny hygienické podmínky nap . 
wellness, hygienická zázemí. Mrazuvzdorná keramická dla ba se nachází na 

podlaze lod ií. Terasa hotelu je pokryta d evěnými prkny. V místnostech hotelu 
a prezentací vín jsou navr eny epoxidové stěrky, doplněné koberci. 
V hotelových pokojích je pou ita d evěná podlaha.  

  

10.4 ST E NÍ KONSTRUKCE   

Zast e ení objektu je plochou st echou. Hydroizolace bude na bázi měkčeného 
PVC v tlou ce 1,8 mm, vyta ena pod oplechování atiky. Jako tepelná izolace 

jsou zde pou ity desky z pěnového polystyrenu. Tato vrstva je e ena jako 
spádová. Povrchová část st echy bude zatí ena těrkovým násypem frakce 
kameniva 16-32 v tlou ce 120 mm. 

  

10.5 VNIT NÍ A VNĚJ Í POVRCHOVÁ ÚPRAVA  

 Vnit ní povrchová úprava je e ena dle provozu místností.  V hygienických 
zázemí je pou it keramický obklad. Ve wellness centru se vyskytuje také 
d evěný a kamenný obklad.  V hotelových pokojích je vapenocementová 
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omítka. Vněj í povrchová úprava v suterénu je kamennný obklad. Část 
s ubytováním je oblo ena d evem.  

  

11 PROSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBJEKTU  

Prosvětlení  a oslunění hotelových pokoj  je zaji těno okny s hliníkovým rámem a 
izolačním trojsklem.   V Podla í s  restaurací je navr ena prosklená stěna s protisluneční 
folií, která zabra uje p eh ívání interiéru. Jako stínění jsou zde nav eny sloupky a 
p edsazení vrchní konstrukce.  Rám prosklené stěny je také  z hliníkových profil . 
Prosklené otvory v hotelových pokojích jsou chráněny venkovními vertikálním aluziemi.  

  

12 TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKÉ SOUBORY   

12.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

Zásobování objektu vodou bude zaji těno pitnou vodou z vodovodního ádu, který bude 
muset být napojen z obecního vodovodu.  

 

12.1.1. POT EBA VODY  

Výpočet pot eby je proveden dle Směrných čísel roční pot eby vody ( Vyhlá ka  
č.428/2001 Sb.)  

Voda pro pot eby hotelu:  

Počet osob / l ek             Směrná čísla roční spot eby             Specifická pot eba vody 

Byt    4 osoby            35 m3/rok                                0,09589 m3/os.den   

Hotel    85 l ek           45 m3/ l ko.rok                 0,12328  m3/l ko.den   

Sauna wellness  30 l ek            10 m3/ l ko.rok               0,02739 m3/l ko.den   

Restaurace      118 osob            8  m3/rok                 0,02191 m3/os.den   

Zaměstnanci    16 osob                  18  m3/rok                 0,04931 m3/os.den   

Salon vín    40 osob      60 m3/rok                   0,16438 m3/os.den   
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Vypočet:   

Počet osob / l ek             Specifická pot eba vody  Denní pot eba vody 

Byt    4 osoby               x 0,09589  m3/os.den     0,3835 m3/den   

Hotel    85 l ek             x 0,12328  m3/l ko.den    10,478 m3/den   

Sauna wellness  30 l ek      x          0,02739  m3/l ko.den    0,8219 m3/den   

Restaurace      118 osob        x   0,02191  m3/os.den     2,5423 m3/den   

Zaměstnanci    16 osob         x          0,04931  m3/os.den     7,8904 m3/den   

Salon vín    40 osob      x 0,16438  m3/os.den     6,5753 m3/den   

Zahrada- trávník        0,5 m3/den   

Pr měrná denní pot eba vody: Celkem                                                           29,19 m3/den      

    

Maximální denní pot eba vody:   

Qmax (kd = 1,50) = Qp x kd= 29,19 x 1,50 = 45,21 m3/den    

Maximální hodinová pot eba vody:   

 Qhod (kh = 1,8) = 1/12 x Qp x Kd x Kh = 6,56  l/hod   

Roční pot eba vody:  

 Qr= Qp x 365( počet provozních dní)  = 29,19 x 365 = 10654 m3/rok     

  

 

12.1.2. P ÍPRAVA TEPLÉ VODY  

 1PP  umyvadla 13 ks       13 x 2l = 26l 

  úklid (1200 m2)     1,2 x 20l =240 l 

  mytí nádobí (43 osob)       43 x 1l = 43 l 

  sprchy  11 ks      11 x 25l = 275 l 

  celkem 1PP           584  l 
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 1NP  umyvadla 13 ks         13 x 2l = 26l 

  úklid (700 m2)       0,7 x 20l =140 l 

  mytí nádobí (116 jídel )      116 x 2 l = 232 l 

  sprchy  2 ks           2 x 25l = 50 l 

  celkem 1NP           448  l 

 

 2NP  umyvadla 22 ks          22 x 2l = 44 l 

  úklid ( 100 m2)            1x 20l =20 l 

  sprchy  8 ks           8 x 25l = 200 l 

  vana  14 ks        14 x 40 l = 560 l 

celkem 2NP              824  l 

 

 3NP  umyvadla 22 ks          22 x 2l = 44 l 

  úklid ( 100 m2)            1x 20l =20 l 

  mytí nádobí             4 x 1 l = 4 l 

  sprchy  6 ks           6 x 25l = 150 l 

  vana  14 ks        14 x 40 l = 560 l 

celkem 3NP              778  l 

 

celkem     2634  l 

 

12.2. ODVÁDĚNÍ VOD, KANALIZACE A ČI TĚNÍ ODPADNÍCH VOD  

V areálu hotelu  bude realizován oddílný kanalizační systém. Spla kové vody budou 
odváděny spla kovou kanalizací do čističky odpadních vod umístěné na vlastním 
pozemku.  De ové vody budou či těny  a profiltrovany v ČOV.Či těná a profiltrovaná 
de ová voda ze st echy, komunikace a parkovi  a voda z bazénu bude pou ita na  
splachování toalet, vodní prvky. Ostatní de ové vody budou zasakovány na pozemku. 
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12.2.1 NÁVRH ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD  

Qpden = 29,19 m3/den .  Podle denní spot eby vody navrhuji velikost čističky odpadních 
vod.     

  

Biologická čistírna odpadních vod : Asio - AS-HSBR (60-300EO) 

Počet ekvivalentních obyvatel (EO): 51 – 300  

Jmenovitý denní pr tok: 30 – 49,5 m3/den  

Rozměry:  2  ks 8160 x 2440 x 2980 mm  

Tato typová ada čistíren odpadních vod je určená k či tění spla kových vod z hotel , 
penzion , bytových dom , men ích obcí či městských čtvrtí. Čističky vody AS-HSBR lze 

bez problém  pou ívat ve velikosti od 51 do 300 ekvivalentních obyvatel (EO).  

 

12.3 DE OVÁ KANALIZACE  

De ová kanalizace je rozdělena na :  

De ovou  kanalizaci čistou  a edou. De ová kanalizace čistá bude odvádět de ovou 
vodu ze st echy. De ová kanalizace edá bude odvádět de ovou vodu z plochy 
komunikací a parkovi . Tato kanalizace bude odvádět vodu do odlučovače ropných 
látek. Odtok z odlučovače bude zaústěn do retenční nádr e, která bude vyu ívána ke 
splachování toalet, vodnímu prvku a zalévání zahrady.  K tomuto účelu bude také 
pou ita voda z bazénu.  

  

12.3.1 NÁVRH ZÁSOBNÍKU DE OVÉ VODY  

Plocha                 K.odtoku                     Plocha redukovaná  

Dla ba s pískovými spárami 0,0373 ha    0,60                            0,02238 ha   

Asfaltové plochy   0,0890 ha    0,80                            0,0712 ha  

Stěrkové plochy   0,1054 ha    0,40                            0,04216 ha  

St echa    0,1748 ha        1                             0,1748ha  

Zatravněné plochy   0,3305 ha    0,1   0,03305 ha 

Celkem      0,737 ha                                  0,49599 ha  
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Orientační výpočet:  

Neredukovaná plocha: A site=    0,737 ha  

Redukovaná plocha:  A red=   0,49599 ha  

Návrhový dé  :     I10, n= 0,5 = 180 l/s.ha = 0,180 m3/s.ha   lokalita Brno  

Doba trvání de tě:    10 min = 600 s  

Mno ství vody:     0,495616 x  0,180 x  600 = 53,5 m3 = 53500 l  

  

Zásobníky de tové vody: 2 x retenční nádr  samonosná-  20 000 l   

Rozměry :  pr. 2600 mm x 4000mm  

 

12.4 VYTÁPĚNÍ , CHLAZENÍ 

Vytápění hotelu bude zaji těno 3-mi  tepelnými čerpadly ZEMĚ - VODA ( vrty). Na 

pozemku bude 23 stopadesátimetrových  vrt , které pokryjí pot ebu tepla na vytápění 
objektu i bazénu. V létě bude probíhat regenerace vrt  pomocí  pasivního chlazení 
stropy. Nutno posoudit výtě nost p dy  a rozmístění vrtného pole geologem a 
hydrogeologem. 

Jako náhradní zdroj je navr en 2 x  Elektrokotel – Thermona THERM EL 45 kW. V celém 
objektu je navr eno podlahové vytápění.  

1 vrt=  150 m = 9 kW 

23 vrt  x 9 kW = 207 kW  
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12.4.1  POT EBA TEPLA  

Výpočet tepelné ztráty objektu  byl proveden obálkovou metodou. 

te= -12OC 

tim = 20 OC 

tu = 10OC 

tzemina stěna = 0OC 

tzemina podlaha = 5OC 

 

konstrukce  plocha (m2) U(souč. prostupu tepla- pasiv) b(redukční činitel) HT( měrná ztráta prost. tepla)  

obvodová stěna S1    754,8  0,18   1  135,864 

obvodová stěna S2    492,3  0,19   1  93,537 

obvodová stěna S3    205,8  0,18   1  37,044 

obvodová stěna S4    39,2   0,18   0,625  4,410 

obvodová stěna S5    70   1,8   0,3125  39,375  

okna      456,2  0,8   1  364,96  

dve e( venkovní)    70   1,8   0,3125  39,375  

dve e (vnit ní)     5   1,7   0,3125  2,63625 

st echa     1850   0,15   1  277,5 

podlaha ( 5OC)    1432   0,22   0,4875  162,834 

 

celkem HTi konstrukcemi  5472,6     1136,39 W .K -1 
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HT x tepelnými vazbami  = 0,02 x Ai = 0,02 x 5472,6 = 109,452 W .K -1 

HT = HTi + HT x = 1136,39 + 109,452 = 1245,842 W .K -1 

a) Celková měrná ztráta prostupem 

Q Ti = HT x (tim – te)= 1245,842 x 32 = 39866,94 W  

Objekt je navr en v pasivní standartu.  

 

b) Celková měrná ztráta větráním( nucené) 

Úseky    V (m3)  násobná výměna  m3/h 

Restaurace  100 osob    25 x osobu  2500 

 Kuchy     174   4/h   696 

Wellness   505   4/h   1540 

Ubytování   2720   0,5/h   1360 

Konferenční sály 80 osob    25 x osoba  2000 

Vinotéka 28 osob     25 x osoba  700 

Degustační prostory  42 osob   25 x osoba  1050 

Celkem         9846 m3/h 

 

 Q vzt = 0,34 x Vv x ( ti –te) x 0,5 =  0,34 x 9846 x 32 x 0,5 = 53562,24 W   => 

Je zde navr ena rekuperace se zpětným získáváním tepla  (60%)  32137,34 W 

 

c) P íprava teplé vody: 2,6 m3/den 

Q TV denní= ( 1+0,5) x 1000 x 418 x 2,6 x (10-5)/3600 = 204,1 kWh 

QTV r= 204,1 x 365  x 0,8 x 204,1 x (55-15) = 64,7 kW 
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d) Bazén: 
V zimě  bude pot eba a  70 kW výkonu tepelného čerpadla. V letním období bude 
oh ev bazénu a teplé ú itkové vody zaji těn 60 solárními kolektory umístěnými na 
st e e hotelu. V době inverze p ebírá kompletní  zaji tění teplé vody tepelné 
čerpadlo.  

Návrh zdroje tepla: 

Qcelk   =  Q vyt + Q tv + Q vzt + Q bazén =   39866,94 + 32137,34  +   64 700  + 70 000 = 

206,704 kW 

Pot eba tepla pro daný objekt 206,704 kW. Navrhuji obnovitelný tepelný zdroj  - 3 

tepelná čerpadla ZEMĚ /  VODA.  Jedno tepelné čerpadlo bude slou it na oh ev teplé 
vody, druhé na vytápění a t etí na oh ev bazénu. Jako zálo ní zdroj bude pou it 
elektrokotel 2 x  Thermona THERM EL 45 kW. 

Zásobníky teplé vody:    2x   ACV - JUMBO 1000 SOL  o objemu 1000l   

   1 x  ACV - JUMBO 800  SOL  o objemu 800l   

Rozměry : Ø 1020 x 1020 mm  

Tepelná čerpadla:  3 x  IVT GEO G země/ voda (78 kW)  

Rozměry : 1450 x 750 x 1000mm    

 

12.5 VZDUCHOTECHNIKA  

K zaji tění nuceného větrání jsou navr eny  3 vzduchotechnické jednotky umístěné ve 
strojovně vzduchotechniky v 1.PP.  Dal í  4 vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
pro hotelové pokoje, umístěné v technických místnostech v 2 NP a 3 NP. Sání i odtah 
jednotek vede v instalační achtě nad st echu objektu.  

První jednotka Zehnder - ComfoAir XL 6000 bude zaji ovat větrání  1.NP.  Druhá 
jednotka Zehnder - ComfoAir XL 4400 bude pro úpravu vzduchu wellness. T etí jednotka 
Zehnder - ComfoAir XL 2200  je navr ena pro degustační prostory. Tato jednotka  bude 
mít výfuk do  podzemní gará e, kde nám zajistí udr ení bezpečného klima odtud bude 
odtah vyta en na st echu objektu. Spiro potrubí  vzduchotechniky bude v objektu hotelu 
vedeno pod stropem.   

Rekuperační jednotky pro hotelové pokoje budou Zehnder – ComfoAir 650. Tento 

systém bude rozveden pomocí paprskovitých rozvod  v podhledu.  Tím bude zaji těn 
rovnotlak ka dého hotelového pokoje a nevzniknou p eslechy. Ka dé k ídlo bude 
obsluhovat jedna VZT jednotka.  



DIPLOMOVÁ PRÁCE      KVĚTEN 2018    MORAVSKÉ VINA SKÉ CENTRUM      BC.  JANA FOGA OVÁ 

21 

 

12.6 ELEKT INA 

P ipojení elekt iny bude na obecní vedení. V objektu bude z ízena TRAFO stanice. Bude 

zde také pou it hybridní systém. Doká e et it náklady na energie tím, e spot ebovává 
elekt inu ze solárních panel , navíc v ak doká e fungovat i jako zálo ní systém.Oproti 
klasickým fotovoltaickým elektrárnám hybridní systém doká e fungovat i bez funkční 
sítě v ostrovním re imu. Hybridní grid-free systém doká e pracovat paralelně s 
distribuční sítí, av ak do sítě ádnou energii nedodává. Systém doká e plynule "mixovat" 
elekt inu z baterií a ze sítě dle aktuální pot eby. 

Na st e e bude umístěno : 60 x IBC SOLAR  fotovoltaických  panel . Ukládání energie 
bude zaji těno do 6 akumulačních baterií. V létě m eme získat a  20 kW. Tato energie 
nám pokryje energii jednoho tepelného čerpadla.  

 

12.7 VÝTAHY  

Kabiny jsou navr eny bezbariérově. Z po árního hlediska jsou  zde z ízeny dva evakuační 
výtahy o rozměrech 2100 x 1100 mm z d vodu umístění nosítek. Ve vstupní hale je 
navr en prosklený panoramatický výtah.  

 

12.8 PO ÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ E ENÍ 

Evakuace osob  je zaji těna nechráněnými únikovými cestami do chráněných únikových 
cest typu B. Vzdálenost jedné únikové cesty je maximálně 15m, pokud jsou dva směry 
úniku je maximální délka 25m. Tyto vzdálenosti jsou v projektu dodr eny.  Z CHUC je 

zaji těn vstup na volné prostranství. Chráněné únikové cesty Jsou p etlakově větrané 

ventilátorem umístěným na st e e. Ve vstupní hale je umístěna úst edna EPS s domácím 
rozhlasem. Otvorové konstrukce jsou chráněny po árním zasklením. Podzemní gará e 
jsou samostatným polouzav eným po árním úsekem se speciálním hasicím za ízením 
typu sprinkler. Zálo ní zdroje pro výtahy jsou umístěny v 1PP. Samostatnými po árními 
úseky musí být: technická místnost, strojovny vzduchotechniky, instalační achty pro 

vedení VZT, výtahové achty, gará e, technické místnosti pro zálo ní zdroje. Po árně 
dělící konstrukce budou mít dostatečnou po ární odolnost, ve keré otvory a prostupy 
musí odpovídat po adavk m na po ární uzávěry. 
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ZÁVĚR   

Hlavním záměrem bylo navrhnout stavbu, která bude zapadat do vina ského  prost edí 
a navenek vypovídat o charakteru budovy. Ve fasádě i hmotě budovy jsem se sna ila 

pou ít p írodní a vina ské motivy.  Zárove , aby se vina ský hotel vyjímal v dálkových 
pohledech jako dal í dominanta Velkých Pavlovic. Diplomová práce mi pomohla 
v r zných směrech, jeliko  jsme měli mo nost setkat se ve svém návrhu s několika 

r znými typy provoz .  
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