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Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby výrobního objektu vinařství. 

Vinařství je podsklepená, jednopodlažní budova obdélníkového tvaru. Výrobní objekt  

je dispozičně složen ze tří částí. První část – výroba, kde se bude provádět celá výroba 

vína od odstopkování hroznů, lisování, kvašení, lahvování, etiketování, skladování  

po následný export. Výroba je o celkové produkci cca 300 000 l vína. Druhá část  

je administrativní. Nachází se zde dvě kanceláře a zasedací místnost. Třetí část  

je pro využívání veřejnosti. Skládá se z degustační místnosti s výhledem na vinice  

a z maloprodejny.  

Konstrukční systém objektu je rámový, prefabrikovaný, železobetonový skelet, 

zastřešený plochou vegetační střechou. 

Vinařství, výroba vína, novostavba, prefabrikovaný skelet, železobeton, výrobní 

objekt, plochá střecha, provětrávaná fasáda, degustace 

The diploma thesis deals with project of a new building of winery production. Winery 

has one floor and a basement. We can split the winery into three parts.  

First part – production. This whole part is dedicaded to the production of wine. It consists 

of spaces where grapes are degraded, fermented, pressed, stored, bottled, labeled and 

subsequently exported. Production has a volume of 300 000 l of wine. Second part is for 

administration. There are two offices and a confrence room. Third part is for public using 

and it is composed of the tasting room with view at the wineyard and of the retail hall.  

The structural system is prefabricated skeleton of reinforced concrete. The roof is 

constructed as a flat green roof.  

Winery, wine production, new building, prefabricated skeleton, reinforced concrete, 

production facility, flat roof, ventilated facade, degustations 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby výrobního objektu vinařství. Vinařství 

je podsklepená, jednopodlažní budova obdélníkového tvaru. Výrobní objekt  

je dispozičně složen ze tří částí. První část – výroba, kde se bude provádět celá výroba vína 

od odstopkování hroznů, lisování, kvašení, lahvování, etiketování, skladování  

a následný export. Výroba je o celkové produkci cca 300 000 l vína. Druhá část  

je administrativní. Nachází se zde dvě kanceláře a zasedací místnost. Třetí část je pro 

využívání veřejnosti. Skládá se z degustační místnosti s výhledem na vinice  

a z maloprodejny. 

Novostavba vinařství se nachází v katastrálním území Kobylí na Moravě, 

 a to na východním okraji obce Kobylí. 

Při zpracování jsem se snažila respektovat průběh výrobního procesu, proto je tvar 

budovy tomuto požadavky zcela podřízen.   

Konstrukční řešení objektu je rámový, prefabrikovaný, železobetonový skelet, 

zastřešený plochou vegetační střechou.  

Diplomová práce je členěna na hlavní textovou část a přílohovou část. 

Řešení stavby je v souladu s platnými normami a předpisy. 

Výkresy projektové dokumentace byly zpracovány v programu AutoCAD. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby 

Vinařství 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Adresa:   Kobylí, 691 10  

Katastrální území:  Kobylí na Moravě (667455) 

Parcelní čísla:   7346, 7347, 7276, 7348, 7349, 7350, 7351,7281, 

7282, 7283, 7285, 7286, 7287, 7352, 7353, 7354, 

7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 

7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 737 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

c) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Tomáš Sochor 

U Kopečka 69 

504 01 Nový Bydžov 
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A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající)  

Bc. Jana Koláčková  

Karla IV. 99 

504 01 Nový Bydžov  

b) Hlavní projektant a projektant všech dílčích částí projektové dokumentace 

Bc. Jana Koláčková 

Karla IV. 99 

504 01 Nový Bydžov 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A 

TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba bude členěna na následující stavební objekty: 

SO 01 Novostavba vinařství 

SO 02 Dešťová kanalizace 

SO 03 Přípojka pitné vody 

SO 04 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 05 Zpevněné plochy komunikace  

SO 06 Přípojka podzemního vedení nízkého napětí 

SO 07 Vedení nízkého napětí 

SO 08 Parkoviště 
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A.3 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 

Nejsou k dispozici žádné informace o rozhodnutí, nebo opatření, na jejichž základě byla 

stavba povolena. 

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

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě studií. Jedná se o návrh 

novostavby vinařství na okraji obce Kobylí. Pro návrh byly použity standartní klimatické 

podmínky a složení zeminy dle inženýrsko-geologického průzkumu. 

c) Další podklady 

Technické listy výrobků, katastrální mapy, geologické mapy. 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití  

a zastavěnost území 

Území pro výstavbu je řešeno v rámci rozvoje smíšených výrobních ploch – vinařské 

provozy. Stavební pozemek je přístupný ze stávající veřejné komunikace II. třídy. Pozemek 

není oplocen. V prostoru pro výstavbu se nenachází žádné další stavby ani vzrostlá zeleň. 

Pozemek je celý zatravněný. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Na stavbu bude vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Předložený záměr je v souladu se závaznou i směrnou částí schváleného územního plánu 

sídelního útvaru obce Kobylí a vyhovuje obecným technickým požadavkům  

na využívání území. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Nejsou požadovány žádné výjimky. Projekt splňuje obecné požadavky na výstavbu. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci diplomové práce nebyly dokumenty odesílány na DOSS. 
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f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V prostoru byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum  

a radonový průzkum. Závěry z průzkumů se zapracují do projektové dokumentace. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba neleží v žádném ochranném pásmu ani chráněném území. Běžná ochranná 

pásma mají sítě technické infrastruktury, a to vodovod, kanalizace a vedení nízkého napětí. 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

poměry v území 

Stavba vinařství je navržena tak, aby byla nedílnou součástí okolního prostředí. Během 

výstavby se předpokládá zvýšená prašnost a hlučnost v blízkém okolí stavby. Veškeré práce 

a technologické postupy budou voleny tak, aby nedošlo k ovlivnění sousedních staveb. 

Veškeré práce budou prováděny v denní pracovní době. Mimo  

to se nepředpokládá žádný významnější negativní vliv na okolní objekty.  

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku není potřeba provádět demolice ani kácení dřevin. V rámci stavby nejsou 

požadovány žádné sanační nebo demoliční práce. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Bude provedeno vynětí ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o trvalý zábor ZPF. 

Nebude proveden zábor pozemků k plnění funkce lesa. 
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l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu bude provedeno pomocí dvou nových 

soukromých sjezdů, které se budou nacházet na severní straně pozemku. Sjezd ústí  

na obousměrnou komunikaci II. třídy o šířce 6 m ve směru na Hodonín a Břeclav. 

Navrhovaný objekt bude napojen novými přípojkami na kanalizaci, vodovodní řad  

a NN přípojku elektrické energie. Připojení sítí a komunikací viz situace. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Navržené stavební objekty zajišťují ucelené řešení ve vztahu, k již realizované, nebo 

povolené výstavbě. Není předpoklad návaznosti na podmiňující, vyvolané či související 

investice. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Celkový počet pozemků je 27.  

Plocha všech parcel je 30 237,07 m2. 

Parcelní číslo: 7346 

Výměra:    2074 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   PATRIA Kobylí, a.s., č.p. 716, 69110 Kobylí 

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00810, 00110 

Parcelní číslo: 7347 

Výměra:    672 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Kovářík Antonín Ing., č. p. 1, 69110 Kobylí  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00810, 00110 
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Parcelní číslo: 7276 

Výměra:    868 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Kaňa Jaroslav RNDr., Musorgského 334/5, 

Kohoutovice, 62300 Brno  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00810, 00110 

Parcelní číslo: 7348 

Výměra:    633 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Lanžhotská Ludmila, č. p. 653, 69110 Kobylí 

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00810, 00110 

Parcelní číslo: 7349 

Výměra:    452 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Dubš Ivo Ing., Martina Kříže 898/10, Líšeň,  

62800 Brno  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00810 

Parcelní číslo: 7350 

Výměra:    350 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   HEIM Trade SE, Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 

61900 Brno  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00810 

Parcelní číslo: 7351 

Výměra:    772 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Kaderková Anežka, Družstevní 240/3,  

69153 Tvrdonice  
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Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00810 

Parcelní číslo: 7281 

Výměra:    1189 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   PATRIA Kobylí, a.s., č.p. 716, 69110 Kobylí 

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00810, 00511 

Parcelní číslo: 7282 

Výměra:    961 m2 

Vlastnické právo:   Rusňáková Božena, č. p. 394, 69110 Kobylí  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00810, 00511 

Parcelní číslo: 7283 

Výměra:    1058 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Havlín Jaroslav, č. p. 434, 69110 Kobylí 

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00810, 00511 

Parcelní číslo: 7285 

Výměra:    917 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Otáhalová Markéta Mgr., č. p. 696, 69110 Kobylí 

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00810, 00511 

Parcelní číslo: 7286 

Výměra:    937 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   HEIM Trade SE, Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 

61900 Brno  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00810, 00511 
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Parcelní číslo: 7287 

Výměra:    883 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Tesák Jaroslav Mgr., Dr., č. p. 79, 69110 Kobylí 

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00810, 00511 

Parcelní číslo: 7352 

Výměra:    887 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Huleja Igor PaedDr., U Jánského dvora 2544/8, 

69003 Břeclav  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00810, 00511 

Parcelní číslo: 7353 

Výměra:    960 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Svoboda Miroslav, č. p. 773, 69110 Kobylí  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00810, 00511 

Parcelní číslo: 7354 

Výměra:    1195 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Dostoupil Jaroslav, č. p. 393, 69110 Kobylí  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 

Parcelní číslo: 7355 

Výměra:    1000 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   PATRIA Kobylí, a.s., č. p. 716, 69110 Kobylí 

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 

Parcelní číslo: 7356 
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Výměra:    965 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Otáhal Ladislav, č. p. 127, 69110 Kobylí  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 

Parcelní číslo: 7357 

Výměra:    1353 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Vičanová Lenka, Dolní Dráhy 1953, 75661  

Rožnov pod Radhoštěm   

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 

Parcelní číslo: 7358 

Výměra:    1324 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Petrásková Vítězslava, Puchýřova 2324/1, Líšeň, 

62800 Brno   

Svobodová Jitka, č. p. 125, 69107 Němčičky 

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 

Parcelní číslo: 7359 

Výměra:    992 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Otáhal Milan, č. p. 874, 69110 Kobylí  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 
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Parcelní číslo: 7360 

Výměra:    850 m2 

Vlastnické právo:   Čačík Drahomír Mgr., Kranichova 1135/14, 

78701 Šumperk   

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 

Parcelní číslo: 7361 

Výměra:    994 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Marin Garcia Ilona PharmDr., Slunečná 480/4, 

Nový Lískovec, 63400 Brno   

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 

Parcelní číslo: 7362 

Výměra:    826 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Omasta Antonín, č. p. 524, 69110 Kobylí  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 

Parcelní číslo: 7363 

Výměra:    870 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Huleja Igor PaedDr., U Jánského dvora 2544/8, 

69003 Břeclav  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 
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Parcelní číslo: 7364 

Výměra:    696 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Coufal Josef, č. p. 110, 69110 Kobylí  

Coufalová Božena, č. p. 110, 69110 Kobylí  

Štika Pavel, č. p. 796, 69110 Kobylí  

Štiková Libuše, č. p. 796, 69110 Kobylí  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 

Parcelní číslo: 7365 

Výměra:    849 m2 

Vlastnické právo:   Dlapalová Marie, Jana Moláka 3076/15, 69003 

Břeclav   

Konečná Petra Ing., Petržílkova 2583/15, Stodůlky, 

15800 Praha 5  

Štika Pavel, č. p. 796, 69110 Kobylí  

Štiková Libuše, č. p. 796, 69110 Kobylí  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 

Parcelní číslo: 7366 

Výměra:    770 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Králová Božena, Trnkova 954/26, Líšeň,  

62800 Brno    

Vrbasová Jitka, č. p. 430, 69110 Kobylí 

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 
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Parcelní číslo: 7367 

Výměra:    575 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   PATRIA Kobylí, a.s., č. p. 716, 69110 Kobylí 

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 

Parcelní číslo: 7368 

Výměra:    941 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Damborská Marie, č. p. 559, 69110 Kobylí  

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 

Parcelní číslo: 7369 

Výměra:    262 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:   Česká republika 

Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 

Parcelní číslo: 7370 

Výměra:    1208 m2 

Druh pozemku:   Orná půda 

Vlastnické právo:  Kuglíková Bedřiška, č. p. 154, 69110 Kobylí 

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ:   00511 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Nové ochranné pásmo vznikne na pozemcích: 7346, 7347, 7276, 7348, 7349, 7350, 

7351,7281, 7282, 7283, 7285, 7286, 7287, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 

7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 7370 viz situace. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu. Objekt má jedno podzemní podlaží a jedno nadzemní podlaží. 

Na pozemku jsou zřízeny parkovací místa pro zaměstnance a návštěvníky v dostatečném 

počtu. Zbudovány budou nové přípojky vody, splaškové kanalizace a vedení nízkého napětí. 

b) Účel užívání stavby 

Výrobní objekt se skládá ze tří částí. První část – výroba, kde se bude provádět 

odstopkování hroznů, lisování, kvašení, lahvování, etiketování, skladování a následný 

export. Druhá část je administrativní. Nachází se zde dvě kanceláře a zasedací místnost. Třetí 

část je pro využívání veřejnosti. Skládá se z degustační místnosti s výhledem 

na vinice a z maloprodejny. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Pro tuto stavbu nejsou třeba žádné výjimky. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou dodržena a PD je podle nich upravena. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Bez požadavků. 
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g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Výrobní objekt se skládá ze tří částí. První část – výroba, kde se bude provádět 

odstopkování hroznů, lisování, kvašení, lahvování, etiketování, skladování a následný 

export. Druhá část je administrativní. Nachází se zde dvě kanceláře a zasedací místnost. Třetí 

část je pro využívání veřejnosti. Skládá se z degustační místnosti s výhledem  

na vinice a maloprodej. 

Zastavěná plocha:  10 209,42 m2 

Obestavěný prostor:  11 138,48 m3 

Užitná plocha:   3 381,10 m2 

Počet funkčních jednotek: 3 

Velikost funkčních jednotek: 

- Výroba  2 209,42 m2 

- Administrativa 255,75 m2 

- Veřejnost  208,84 m2 

Počet zaměstnanců:  19 osob  

Počet hostů degustace:  max. 50 osob 

h) 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. 

Bilance potřeby vody 

Účel místnosti Přepokládaný 

počet osob 

Směrné číslo 

spotřeby vody  

Roční spotřeba 

celkem  
Degustace vína 50 osob 80 m3/rok/os 4000 m3/rok 

Administrativa 3 osoby 14 m3/rok/os 42 m3/rok 

Výroba 16 osob 22 m3/rok/os 352 m3/rok 

Výroba vína 3500 hl 0,3 m3/hl 1050 m3/rok 

Celková předpokládaná roční spotřeba vody Qv:                                 5444  m3/rok 
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Bilance splaškových vod 

Splaškové vody z objektu budou odvedeny nově vybudovanou kanalizační přípojkou do 

veřejné kanalizace. Splašková kanalizace celkové délky 35 m bude provedena z trub PP 

DN150 a bude napojena na veřejnou kanalizaci.  

Bilance dešťových vod 

Dešťová voda bude odvedena do dešťové nádrže odkud se bude postupně vsakovat do 

podloží. Dešťová voda bude likvidovaná přímo na pozemku. 

Bilance spotřeby elektrické energie 

Objekt bude napojen novou přípojkou NN na veřejnou síť v obci. Přípojka bude 

ukončena v pojistkové skříni na hranici pozemku, kde bude umístěn elektroměrový 

rozvaděč. Projektová dokumentace přípojky NN a vnitřních elektroinstalací bude 

vypracována odbornou firmou na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem distribuční 

sítě. 

Bilance spotřeby plynu 

K objektu není vedena přípojka plynovodu. 

Odpady při výstavbě 

Druhy a množství emisí a odpadů vznikající během stavebních prací nelze v průběhu 

projektové přípravy stavby objektivně a zodpovědně určit, proto je jejich vznik, použití  

a rozdělení popsáno pouze obecně. V průběhu výstavby nedojde k práci s azbestem.  

Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které při stavební 

činnosti vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě podle §12 odst.  

3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Před předáním odpadů 

oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další 

povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady 

a plnění ohlašovacích povinností. Doklady o využití nebo odstranění odpadů  

ze stavby budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  

Ministerstvo životního prostředí stanovilo podle příslušných ustanovení zákona  

o odpadech Katalog odpadů – vydaný jako vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu  

a tranzitu odpadů.  

Zodpovědné posouzení odpadů z hlediska jejich nebezpečných vlastností, nakládání s 

odpady všech druhů a vedení průběžné evidence o všech odpadech je povinností zhotovitele 
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stavby. Odpady nezařazené do kategorie nebezpečných odpadů budou sloužit jako velmi 

důležitý zdroj druhotných surovin a budou v maximální míře zpětně využity, ostatní jiným 

způsobem nevyužitelné odpady budou uloženy na povolené skládce.  

Zpracování odpadů při provozu budovy 

Při nakládání s odpady je nezbytné postupovat dle platného zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech. Odpady z provozu objektu budou charakteru domovního odpadu a budou 

ukládány do odpadních nádob – popelnice. Tento odpad bude likvidován dle zásad likvidace 

odpadu obce – bude uzavřena smlouva o vyvážení. Splaškové vody budou svedeny do 

veřejné jednotné kanalizace. Dešťové vody budou odvedeny dešťovými svody a vsakovány 

na pozemku investora pomocí zasakovacích studních. 

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

kompostovány na vhodném místě za vinařstvím. 

Třída energetické náročnosti budov 

Součást práce je energetický štítek budovy. Hodnocená budova vinařství  

je klasifikována do třídy B – úsporná. Viz samostatná příloha. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění  

na etapy 

Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 12 měsíců po započetí stavby. 

Zahájení výstavby: květen 2018 

Dokončení výstavby: květen 2019  

Členění na etapy:  Příprava staveniště, zemní práce, přípojky, základové 

konstrukce, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, 

zastřešení objektu, výplně otvorů, povrchové úpravy, 

zpevněné plochy. 

j) Orientační náklady stavby 

Stavba si vyžádá určitý objem finančních prostředků, avšak se předpokládá výdělečnost 

objektu vzhledem k množství vyrobeného vína. Celková finanční bilance byla přibližně 

určena v hodnotě 89,5 milionu Kč.
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D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Novostavba vinařství bude sloužit pro výrobu a distribuci vína. Výroba je o celkové 

produkci cca 300 000 l vína. Výroba bude probíhat v nerezových nádržích o objemu 15 000 

l a v barikových sudech o objemu 225 l. Ve výrobní části je dostatečná kapacita  

pro uskladnění vyrobeného vína. 

Výrobní objekt se skládá ze tří částí. První část – výroba, kde se bude provádět 

odstopkování hroznů, lisování, kvašení, lahvování, etiketování, skladování a následný 

export. Druhá část je administrativní. Nachází se zde dvě kanceláře a zasedací místnost. Třetí 

část je pro využívání veřejnosti. Skládá se z degustační místnosti s výhledem  

na vinice a z maloprodejny. 

Zastavěná plocha:  10 209,42 m2 

Obestavěný prostor:  11 138,48 m3 

Užitná plocha:   3 381,10 m2 

Počet funkčních jednotek: 3 

Velikost funkčních jednotek: 

- Výroba  2 209,42 m2 

- Administrativa 255,75 m2 

- Veřejnost  208,84 m2 

Počet zaměstnanců:  19 osob  

Počet hostů degustace:  max. 50 osob 

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

užívání stavby 

Jedná se o samostatně stojící objekt tvaru obdélníku. Architektura vinařství je založena 

na jednoduchých tvarech. Tvarové řešení stavby je podřízeno funkčnosti objektu. Je kladen 

důraz na jednoduchost a funkčnost všech zvolených řešení. 

Povrchová úprava je tvořena z vláknocementových desek s texturou dřeva a z desek bez 

povrchové úpravy s autentickým šedým přírodním odstínem.  
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Vinařství je jednopodlažní podsklepená budova a dispozičně je tvořena na tří části. 

Výrobní část, která je tvořena místnostmi pro příjem hroznů v nadzemním podlaží, odkud se 

hrozny nasypou do odstopkovací místnosti v suterénu. Dále se zde nachází fermentační hala 

a tanková hala, které prostupují celým objektem až ke střešní konstrukci, lisovna, barikový 

sklep, lahvovna s etiketovnou, sklady hotového vína a sklady pro archivaci vína, které jsou 

také otevřené přes obě podlaží, sklady pro materiál, hygienické zázemí  

pro zaměstnance, kancelář pro enologa, laboratoř a technické zázemí celého objektu. Výroba 

navazuje dále do nadzemního podlaží, kde se nachází místnost pro sušení hroznů na slámové 

víno a místnost pro export. 

Administrativní část je umístěna v nadzemním podlaží a je tvořená ze dvou kanceláří a 

zasedací místnosti.  

Pro veřejnost je k dispozici degustační místnost pro řízenou degustaci o kapacitě 50 

osob a vstupní hala s maloprodejnou.  

Zasedací místnost a degustační místnost je orientovaná na jih a nabízí tak výhled  

do přiléhajících vinic. Ze stran k těmto místnostem přiléhá tanková hala, kam se může 

nahlédnout oknem.  

Navrhovaná stavba respektuje a splňuje podmínky dle vyhlášky č. 369/2011 Sb.  

o obecně technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

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

případně dovozem zakoupených hroznů. Hrozny budou dopravovány po příjezdové cestě do 

místnosti pro příjem hroznů v 1NP, odkud se budou sypat do suterénu. Po vylisování se bude 

mošt z hroznů čerpat do kvasných tanků. Po vyčištění, odkalení, řádném ošetření  

a stabilizování vína se bude víno lahvovat a uskladňovat v drátěných kontejnerech pro 

expedici, nebo archivaci. Pro přepravu vína ze skladů bude sloužit hlavní nákladní výtah, 

který má výstupní stanici v místnosti pro export. K dispozici bude také malý jídelní výtah, 

určený hlavně pro zásobování maloprodejny.  V objektu jsou i prostory pro sušení hroznů 

na výrobu slámového vína. Hrozny budou dopravovány přes místnost pro expedici. Hrozny 

budou sušeny na roštech na slámě. Po vysušení se bude proces lisování opakovat jako  

v předchozím případě. 

Hlavní vstup do objektu je ze severní strany v 1NP. Ze severní strany je také vstup pro 

zaměstnance, prostor pro příjem hroznů a expedici. Přístup do 1S  je po dvouramenném 

schodišti v západní i východní části budovy. 
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D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  

Zemní práce 

Při zahájení výkopových prací se provede sejmutí ornice v tl. 200 mm. Před zahájením 

zemních prací je nutno si na staveništi ověřit a případně vytyčit podzemní inženýrské sítě. 

Provede výkop stavební jámy. Jáma bude svahována v poměru 1:0,75. V hloubce cca 3 m se 

provede terénní lavička v šíři min. 0,5 m. Výkopy budou provedeny strojně s ručním 

dočištěním. Objem výkopových prací bude z převážné většiny odvezen na skládku a část 

zeminy bude uskladněna na pozemku investora pro finální provedení násypů a vyrovnání 

terénu. Násyp bude proveden pro vyrovnání terénu po ukončení stavby a vysvahován. Násyp 

je nutno hutnit po vrstvách max. 200 mm. 

Základové konstrukce 

Založení je navrženo na jednostupňových a dvoustupňových monolitických patkách 

z betonu C30/37, XC4, S3, ocel B500B. Pod patkami bude vytvořen podkladní beton  

o tl. 100 mm z betonu C16/20. Na horní hranu patky jsou ukládány základové nosníky v tl. 

400 mm. Pod technologickou částí objektu je navržena železobetonová základová deska v  

tl. 300 mm z betonu  C30/37, XC4, S3, ocel B500B. Vyztužení bude provedeno dle 

statického výpočtu. Pod zbylou částí je podkladní deska v tl. 150 mm z betonu C20/25, XC4 

s dvakrát vloženou kari sítí o ø8 mm a velikostí oka 150/150 mm.  

Na deskách budou celoplošně nataveny dva asfaltové pásy Glastek 40 Special Mineral  

a Elastek 40 Special Mineral o celkové tl. 8 mm.  

Nosné konstrukce 

Nosná konstrukce rámového prefabrikovaného skeletu je tvořena sloupy o rozměrech 

400x400 mm, ztužidly a průvlaky o rozměrech 400x1000 mm v podélném i příčném směru. 

Nosné prvky jsou z betonu C30/37, ocel B500B a budou vyztuženy dle statického výpočtu. 

Zdivo a příčky 

Obvodový plášť je z prefabrikovaných panelů z betonu C20/25, ocel B500B v tl. 250 

mm. Panely budou vyztuženy dle statického výpočtu. 

Výplňové zdivo je navrženo z prefabrikovaných sendvičových panelů v tl. 190 mm a 

prefabrikovaných panelů tl. 150 mm vyztužených dle statického výpočtu. Příčky jsou 

tvořeny tvárnicemi z autoklávového pórobetonu YTONG klasik P2-500 na tenké maltové 

lože v tl. 150 mm. 
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Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořená z železobetonových předpjatých panelů Spiroll tl. 265 

mm. Stropní konstrukce budou uložené vynášené průvlaky a ztužidly a budou uloženy  

do lože z cementové malty MC10 v tl. 10 mm. Mezi dílce bude vložena zálivková výztuž  

o ø8 mm z oceli B500B a následně budou spáry zality zálivkovým betonem C20/25.  

V 1NP  budou zavěšeny kazetové podhledy na ocelové konstrukci z profilů R-CD, R-

UD. Překlady v železobetonových panelech jsou součástí stěny. Nad příčkami budou ploché 

překlady YTONG PSF 150.  

Schodiště, rampy, výtahy a zábradlí 

V objektu se nachází dvě dvouramenná schodiště. Schodiště je navržené jako 

železobetonové prefabrikované, vynášené železobetonovým průvlakem. Schodiště má 12 

stupňů v každém rameni o rozměrech 171,63x290 mm. Nášlapná vrstva je z keramické 

dlažby. 

V objektu se nachází jeden nákladní hydraulický výtah o nosnosti 1800-2500 kg  

pro přepravu výrobků ze skladů do expedice v 1NP. Strojovna výtahu je umístěna v 1S. 

Druhý malý nákladní výtah o nosnosti do 250 kg je určený primárně pro zásobování 

maloprodejny.  

Ve výrobní části je navržena plošina pro obsluhu tanků o šířce 800 mm, podpůrná 

konstrukce je z profilů HEA 100. Výstup na plošinu je umožněn po vřetenovém ocelovém 

schodišti o průměru 1600 mm a celkovém počtu 27 stupňů. Podrobnější návrh bude 

zpracován dodavatelskou firmou.  

Zábradlí na hlavních schodištích bude nerezové, stavebnicové JAP. Nerezový sloupek 

ke kotvení z boku ø42,4 mm. Výplň mezi sloupky z pěti nerezových prutů  

ø10 mm. Zábradlí na obslužných plošinách je nerezové. Sloupek ke kotvení ze strany  

ø40 mm Výplň je z nerezové kolenní lišty ø30 mm. Součástí tohoto zábradlí je okopná lišta 

8x120 mm. Na terase v degustační a zasedační místnosti je nerezové, stavebnicové  zábradlí 

JAP. Nerezový sloupek ke kotvení z vrchu ø42,4 mm. Mezi sloupky bude skleněná výplň z 

čirého kaleného bezpečnostního skla. 

Všechna zábradlí jsou výšky 1000 mm. 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešená jako jednoplášťová vegetační plochá střecha s extenzivní 

zelení Střecha je spádovaná spádovými klíny z EPS ve spádu 3 % v min.  

tl. 20 mm.  Střecha bude zateplená izolační vrstvou z expandovaný polystyren EPS 150 v tl. 

200 mm. Jako hydroizolační vrstva jsou použity asfaltové pásy s aditivy proti prorůstání 

kořenů Elastek 50 Garden a Glastek 40 Special Mineral. Odvodnění je pomocí střešních 
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vpustí a zabezpečené pojistnými přepady. Po obvodu a kolem všech prostupů bude nasypáno 

prané říční kamenivo frakce 16-32 mm.  

Podrobný výpis skladby viz D.1.2.10 Výpis skladeb.  

Tepelná a akustická izolace 

Suterénní a soklové obvodové konstrukce jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem 

XPS Styrodur 3000 CS v tl. 140 mm. Stěny v 1NP jsou zatepleny tepelně izolačními desky 

z minerálních skelných vláken do provětrávaných fasád Multimax 30 v tl. 200 mm.  

Střecha je zateplená z expandovaného polystyrenu EPS 150 v tl. 200 mm  

a spádovými klíny z EPS 150S v min. tl. 20 mm.  

Podlahové konstrukce v 1S jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem  

pro vysokotlaké namáhání Styrodur 5000 CS v tl. 60 mm. Podlahy v nadzemním podlaží 

jsou zatepleny kročejovou izolací z EPS desek Rigifloor 4000 v tl. 90 mm.  

Podrobný výpisy izolací viz D.1.2.10 Výpis skladeb.  

Podlahové konstrukce 

V objektu jsou navrženy podlahy dle účelu využití. V suterénu jsou podlahy  

z drátkobetonu, spádované k podlahovým vpustím ve sklonu 1 %. Minimální tloušťka 

drátkobetonu je 120 mm. Podlahy budou dilatovány v ploše max. 6x6 m. Povrch podlahy je 

opatřen epoxidovým nátěrem. Podlahy v 1NP jsou navrhnuté jako těžké. Roznášecí vrstva 

je z litého samonivelačního cementového potěru F5 s kari sítí. Nášlapná vrstva  

je z keramická dlažby a v kancelářích z koberce.  

Podrobný výpisy izolací viz D.1.2.10 Výpis skladeb.  

Obklady 

Obklady se nacházejí v hygienickém zázemí pro zaměstnance a v úklidových 

místnostech. Samotný návrh obkladů bude proveden dle požadavků investora. 

Obklad provětrávané fasády bude z vláknocementových desek Cembrit o rozměrech 

610x3050 mm. Fasádní desky budou použity typu Plank v odstínu dřeva a typu Raw 

v přírodně šedé barvě.  

Omítky 

Omítky budou ve všech místnostech nanášeny strojně. V místnostech je navržena 

jednovrstvá strojní vápenocementová omítka Baumit MPI 25 v tl. 15 mm. Podklad  

se musí před provedením penetrovat. Ve výrobním provozu budou betonové stěny 

s pohledovou úpravou opatřeny ochranným epoxidovým nátěrem Sika v tl. 2 mm.  

Při realizace je třeba dbát na správný postup dle technologického postupu výrobce.  



36 

 

Podrobný výpisy skladeb viz D.1.2.10 Výpis skladeb.  

Malby a nátěry 

Vnitřní malby budou otěruvzdorné. Samotný návrh malby bude proveden dle požadavků 

investora. Ve výrobním provozu budou betonové stěny s pohledovou úpravou opatřeny 

ochranným epoxidovým nátěrem Sika v tl. 2 mm. 

Klempířské prvky 

Vnější parapety budou provedeny z ohýbaného hliníkového plechu tl. 0,8 mm 

z černošedé barvy. Oplechování atiky bude z titanzinkového plechu tl. 1 mm.  

Podrobný výpisy prvků viz D.1.2.11 Výpis prvků. 

Zámečnické prvky 

Všechny zámečnické prvky jsou uvedeny viz D.1.2.11 Výpis prvků. 

Výplně otvorů 

Výplně okenní otvorů jsou tvořeny z okenních systémů Schüco AWS 90 SI+. Jedná se 

o hliníková okna zasklená izolačním trojsklem. Povrchová úprava oken je černošedá RAL 

7021. Otvory mají předsazenou montáž pomocí systému Compacfoam. Vstupní dveře pro 

zaměstnance jsou Schüco 90.SI. Prosklené stěny ve vstupní hale, zasedací  

a degustační místnosti jsou ze sloupko-příčkového fasádního systému Schüco FSW 50. 

Zaskleno izolačním trojsklem z tvrzeného bezpečnostní skla s folií proti vysypání. Součástí 

fasády je venkovní sluneční clona Schüco CTB z hliníkových lamel  

s eloxovaným povrchem na elektrický pohon. Vnitřní prosklené příčky jsou ze systému 

LIKO-S, typ Omega 100.1 zasklené průhledným izolačním dvojsklem. Zasklení je  

z tvrzeného bezpečnostního skla s folií proti vysypání. Součástí příčky jsou mezi skelní 

žaluzie. 

Podrobný výpisy prvků viz D.1.2.11 Výpis prvků. 

Vytápění, větrání a chlazení 

Na pozemku bude zabudován plošný kolektor pro vytápění tepelnými čerpadly  

země-voda. 

Objekt bude větraný jak přirozeně okny, tak nuceně pomocí vzduchotechnické jednotky 

s rekuperací. Výrobní část bude větraná vzduchotechnickou jednotkou umístěnou  

ve strojovně VZT. Rozvody vzduchotechniky budou v suterénu přiznané pod stropní konstrukcí 

a v 1NP budou umístěné v podhledech. Použité potrubí bude zaizolované zvukovou izolací. 

Chlazení objektu bude realizované taktéž pomocí vzduchotechnické jednotky. 
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D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Při stavebních pracích bude dodržena bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). 

Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a budou se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na staveništi, nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost  

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

a nařízení vlády č. 363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních  

při stavebních pracích. Stavba bude provedena tak, aby nijak neohrožovala životní prostředí.  

D.1.1.a.6 Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, 

vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před 

negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavební fyzika je řešena v samostatné části projektové dokumentace viz složka  

č. 6 Stavební fyzika. 

D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požární ochrana  je řešena v samostatné části projektové dokumentace viz složka  

č. 5 Požárně bezpečnostní řešení. 

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

provedení 

Všechny materiály a provedení prací se budou provádět ve zvýšené kvalitě, aby byla 

zaručena jejich dlouhodobá funkčnost a tím i životnost objektu. 

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

 na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Navržená stavba nevyžaduje žádné netradiční postupy a zvláštní požadavky na 

provádění a jakost konstrukcí. 
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D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Zhotovitel vypracuje výrobně montážní dokumentaci otvorových prvků, která bude 

obsahovat charakteristické detaily řešení připojovacích spár v ostění, nadpraží i parapetu 

oken s vyobrazením řezů jednotlivých rámů otvorových prvků a specifikaci všech parametrů 

oken (styl otvírání, spoje rámů v případě složení prvku z více dílčích prvků, případné 

dilatační vložky v případě větších prvků, případné rozšiřovací profily, kování, dokování, 

barva, zasklení/výplň). Součástí dokumentace bude i statický návrh kotvení, vč. nákresu 

rozmístění kotvicích bodů. 

Zhotovitel vypracuje výrobně montážní dokumentaci na provedení ocelové konstrukce 

schodišť a obslužných plošin. 

Zhotovitel zajistí skutečné zaměření hrubé vrchní stavby, podle kterého vypracuje 

montážní dokumentaci hliníkového nosného systému provětrávané fasády a provede 

objednávku fasádních obkladových desek. 

Všechny dokumentace zajišťované zhotovitelem budou v měřítku 1:10 nebo 1:20  

a musí být před výrobou prvků předloženy k odsouhlasení investorovi nebo jeho 

technickému zástupci. 

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 stanoveny. 

D.1.1.a.12 Výpis použitých norem 

Výpis použitých norem viz kapitola Seznam použitých zdroj 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navržení projektové dokumentace na novostavbu 

výrobního objektu vinařství v katastrálním území Kobylí na Moravě, tak aby splňoval 

veškeré nároky na výrobní proces, konstrukční požadavky, požadavky na tepelně technické 

posouzení a požární posouzení. Výkresová dokumentace je zpracována  

ve stupni pro provedení stavby.  

Práce splňuje veškeré požadavky, které byly uvedeny v zadání a splňuje platné zákony, 

vyhlášky a normy. 

Vinařství je navrženo tak, aby nenarušovalo životní prostředí a okolní stávající,  

či budoucí zástavbu.  

Díky zpracování této diplomové práce jsem získala nové znalosti v projektování 

a rozšířila si obzor v oblasti stavebních materiálů a konstrukcí.
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https://www.cembrit.cz/
http://www.hlc-gmv.cz/
https://www.cemex.cz/
https://www.fakro.cz/
https://www.hormann.cz/
http://www.liko-pricky.cz/
https://www.cerpadla-ivt.cz/
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− https://www.dekpartner.cz/ 

− https://www.dek.cz/ 

− https://www.tzb-info.cz 

− https://baumit.cz/ 

− https://www.rako.cz/ 

− https://www.prefa.cz/ 

− https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

− http://www.kobyli.cz/ 

− https://ags.cuzk.cz/ 

− https://mapy.geology.cz/ 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

NP    Nadzemní podlaží  

S    Suterén  

č.    Číslo  

min.    Minimálně  

max.    Maximálně  

Ozn.   Označení 

Ks   Kusy 

PT   Původní terén 

UT   Upravený terén 

Ø   Průměr 

Kč    Korun českých  

p.č.    Parcelní číslo  

m2    Metr čtverečný  

m3    Metr krychlový  

ŽB    Železobeton  

PB    Prostý beton  

RŠ    Revizní šachta  

IŠ    Instalační šachta  

VŠ    Vodoměrná šachta  

ND   Nádrž na dešťovou vodu  

VSK   Vsakovací boxy 

ORL   Odlučovač lehkých kapalin 

RE   Rozvodná elektrická skříň  

RN   Retenční nádrž 

NN   Nízké napětí 

VN   Vysoké napětí 

ZPF   Zemědělský půdní fond 
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DN    Jmenovitý vnitřní průměr potrubí  

BOZP    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

TI    Tepelná izolace  

EPS    Expandovaný polystyren  

XPS    Extrudovaný polystyren  

HI    Hydroizolace  

PE    Polyetylen  

PUR    Polyuretan  

p.ú.    Požární úsek  

SPB    Stupeň požární bezpečnosti  

SDK    Sádrokarton  

m n.m.   Metry nad mořem  

Bpv    Balt po vyrovnání (výškový systém)  

S-JTSK   Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný systém)  

tl.    Tloušťka  

Sb.    Sbírky  

U    Součinitel prostupu tepla  

UN,rq   Požadovaný součinitel prostupu tepla  

UN,rc    Doporučený součinitel prostupu tepla  

ϴai    Návrhová teplota interiéru  

ϴe    Návrhová teplota exteriéru  

φi    Vlhkost v interiéru  

φe    Vlhkost v exteriéru  

fRsi    Teplotní faktor  

HT    Měrná ztráta prostupem tepla  

Uem    Průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,rc    Doporučený součinitel prostupu tepla  

Uem,rq    Požadovaný součinitel prostupu tepla  

bi    Činitel teplotní redukce  
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ČSN    Česká technická norma  

q    Nahodilé zatížení  

g    Stále zatížení  

MV ČR   Ministerstvo vnitra České republiky  

MMR ČR   Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky  

vyhl.    Vyhláška  

Σ    Suma  

λ    Součinitel tepelné vodivosti  

pv    Výpočtové požární zatížení  

S   Plocha místností 

ps   Stálé požární zatížení 

pn   Nahodilé požární zatížení 

Rd    Únosnost  

PHP    Přenosný hasící přístroj 
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SEZNAM PŘÍLOH 

SLOŽKA Č. 1 – PŘÍPRAVNĚ A STUDIJNÍ PRÁCE 

Č. výkresu Název výkresu Měřítko Formát 

01 Studie - Půdorys 1S  1:100 6x A4 

02 Studie - Půdorys 1NP 1:100 8x A4 

03 Studie – Pohled severní a jižní 1:100 7x A4 

04 Studie – Pohled severní a jižní 1:100 2x A4 

05 Studie - Řez A - A 1:100 6x A4 

06 Studie - Řez B – B 1:100 2x A4 

07 Studie - Situace 1:400 6x A4 

08 Studie – Osazení do terénu  1:1000 2x A4 

09 Vizualizace - 2x A4 

10 Výpočty - 8x A4 

 

SLOŽKA Č. 2 – C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

Č. výkresu Název výkresu Měřítko Formát 

C.01 Situační výkres širších vztahů 1:2000 2x A4 

C.02 Koordinační situační výkres 1:250 23x A4 
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SLOŽKA Č. 3 – D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Č. výkresu Název výkresu Měřítko Formát 

D.1.1.01 Půdorys 1S 1:50 21x A4 

D.1.1.02 Půdorys 1NP  1:50 31x A4 

D.1.1.03 Řez A – A 1:50 34x A4 

D.1.1.04 Řez B – B 1:50 17x A4 

D.1.1.05 Pohled severní a jižní  1:50 22x A4 

D.1.1.06 Pohled východní a západní 1:50 6x A4 

 

SLOŽKA Č. 4 – D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Č. výkresu Název výkresu Měřítko Formát 

D.1.2.01 Základové konstrukce 1:50 34x A4 

D.1.2.02 Výkres sestavy stropních dílců nad 1S  1:50 22x A4 

D.1.2.03 Výkres sestavy stropních dílců nad 1NP 1:50 31x A4 

D.1.2.04 Půdorys ploché střechy 1:50 34x A4 

D.1.2.05 Detail A – Parapet, nadpraží, ostění 1:5 6x A4 

D.1.2.06 Detail B – Založení výtahové šachty 1:5 10x A4 

D.1.2.07 Detail C – Založení schodiště 1:5 4x A4 

D.1.2.08 Detail D – Sokl 1:5 7x A4 

D.1.2.09 Detail E – Dilatace atiky 1:5 8x A4 

D.1.2.10 Skladby konstrukcí  - 40x A4 

D.1.2.11 Výpis prvků  - 19x A4 
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SLOŽKA Č. 5 – D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Požárně bezpečností zpráva  25x A4 

Požárně bezpečností zpráva – Příloha P1 14x A4 

 

Č. výkresu Název výkresu Měřítko Formát 

D.1.3.01 Půdorys 1S  1:100 9x A4 

D.1.3.02 Půdorys 1NP  1:100 9x A4 

D.1.3.03 Situace  1:100 23x A4 

 

SLOŽKA Č. 6 – STAVEBNÍ FYZIKA 

Posouzení z hlediska stavební fyziky 21x A4 

Příloha P1 – Výpočty tepelně technického posouzení 187x A4 

Příloha P2 – Výpočty 2D teplotního pole  6x A4 

Příloha P3 – Tepelná stabilita místnosti 15x A4 

Příloha P4 – Protokol energetického štítku obálky budovy  4x A4 

Příloha P5 – Denní osvětlenost 9x A4 

Příloha P6 – Skladby konstrukcí 40x A4 

 

SLOŽKA Č. 7 – PODKLADY OD VÝROBCŮ 

 



 

 

 

 

 

 


