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ABSTRAKT  

Hlavním cílem této závěrečné práce je návrh vinařství ve Velkých Bílovicích. Budova je 
dvoupodlažní s intenzivní vegetační střechou.  

Přízemní podlaží má dvě části: první sloužící pro hosty a druhá pouze pro personál. První 
část zahrnuje velkou degustační místnost, samostatnou degustační místnost pro soukromé 
degustace a toalety. Druhá část zahrnuje zázemí pro zaměstnance a kanceláře. Obě tyto části jsou 
spojeny recepcí. Za kancelářemi se nachází schodiště do suterénu. Suterén zahrnuje zázemí pro 
výrobu vína a místnost pro příležitostné degustace.  

Budova je navržena s nosnými stěnami a stropními deskami z železobetonu. Vnitřní příčky 
budou tvořeny z keramických tvárnic. Budova bude zateplena pomocí systému ETICS s dřevěným 
fasádním obkladem. Všechna okna budou se skrytými rámy a izolačními trojskly. 

Vedle objektu bude celkově 18 parkovacích stání (14 pro hosty, 4 pro zaměstnance). Před 
objektem bude venkovní posezení pro hosty s výhledem na vinice. 

Projekt vzniknul na základě těchto programů: AutoCAD, Teplo 2017 EDU, DEKSOFT, 
SketchUp and Lumion. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Vinařství, vegetační střecha, železobeton, keramické tvárnice, dřevěná fasáda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

The main aim of the master project is to design a winery building in Velké Bílovice. The 
building has 2 floors with flat intensive green roof. 

The ground floor has two parts: First for the guests and second for staff only. The first 
part includes a large room for a wine degustation, separate smaller room for a private 
degustation and toilets. The second part includes staff rooms and offices. Both parts 
are connected by a reception. There are stairs to the underground floor behind the offices. The 
underground floor includes wine production facilities and a room for occasional wine 
degustation. 

The building is designed with loadbearing walls and slabs made of reinforced 
concrete. Partition walls are made of ceramic blocks. The building envelope is covered with ETICS 
and timber cladding. All the windows have hidden frames and triple glazing. 

Next to the building there is a parking lot for 18 cars (14 guests, 4 staff). There is 
an outdoor seating for guests with a view of the vineyard in front of the winery. 

The project was developed with following software: AutoCAD, Teplo 2017 EDU, DEKSOFT, 
SketchUp and Lumion. 

KEYWORDS  

Winery, green roof, reinforced concrete, ceramic blocks, timber cladding facade 
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1. ÚVOD 
 

Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení novostavby vinařství společně s řešením techniky prostředí stavby. Cílem práce 
je poukázat na správnou spolupráci a koordinaci stavební a profesní části projektové 
dokumentace. Dalším cílem je navrhnout budovu s minimalizací dopadu na životní 
prostředí a zvážení možností, jak tohoto cíle dosáhnout.  

V posledních letech dochází k rozvoji a zvýšenému zájmu široké veřejnosti o 
vinařskou kulturu. Důsledkem toho je i stoupající kvalita architektury v této oblasti. 
Účelem mojí diplomové práce bylo navrhnout budovu, která bude správně fungovat po 
celý průběh vinařského roku. To znamená „od vypěstování vinné révy“ až po 
„spokojeného zákazníka“. Není tedy cílem navrhnout pouze funkční objekt z pohledu 
výroby a produkce vína, ale je zde kladen důraz na příjemný zážitek spojený s konzumací 
vína.  

Pro umístění této stavby bylo vybráno město Velké Bílovice, jakožto největší 
vinařská obec v České republice s velkou tradicí. Toto město má svoji samostatnou část, 
skládající se pouze z vinných sklepů a velkých vinařství. Sousední objekty mohou svými 
barvami a tvarem sloužit jako kontrast ve volbě materiálů a architektonického řešení.  

Objekt vinařství je navržen jako dvoupodlažní, s jedním podzemním a jedním 
nadzemním podlažím. Zastřešení je navrženo jako plochá vegetační střecha navazující 
plynule na okolí stavby. Z provozního hlediska je objekt rozdělen na dvě části, první část 
slouží pro hosty a druhá část slouží jako výrobní. K objektu přiléhá venkovní zahrádka pro 
hosty a parkoviště s celkovým počtem 18 parkovacích míst. 

 
Diplomová práce obsahuje hlavní textovou část a část příloh, která je rozdělena do 

osmi samostatných složek.  
 
Složka A. 1 - Texty 
Složka A. 2 – Výkresová dokumentace 
Složka A. 3 – Požárně bezpečnostní řešení 
Složka A. 4 – Stavební fyzika 
Složka A. 5 – Výpočty 
Složka A. 6 – Vizualizace 
Složka B – Technika prostředí staveb 
Složka C – Volitelná část 

 

 

 



3 
 

2. ÚDAJE O STAVBĚ 
 
POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
Stavba vinařství je navržena na pozemcích s par. č. 5333/46, 5333/47, 5333/48 

v katastru obce Velké Bílovice (778672) na ulici Sadová. Pozemky jsou mírně svažité jižním 
směrem a jsou v majetku jednoho vlastníka. Plochy všech pozemků dle KN činí 17 006 m2. 
K pozemku přiléhá z jihozápadní strany místní komunikace. Veškeré inženýrské sítě, ke 
kterým je novostavba vinařství připojena, jsou vedeny pod přilehlou komunikací. Připojení 
NN bude provedeno ze stávající transformační stanice na sousedním pozemku. Na 
pozemku se nenachází žádné stávající stavební objekty. 

Navržená projektová dokumentace je v souladu s územním plánem obce Velké 
Bílovice. Stavba se nachází v plochách Z41 – Plochy výroby a skladování – specifické – VX. 

 
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Tab. 1 Seznam pozemků   
 

 
  

 

 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází žádné stavby, tudíž nejsou dány žádné požadavky na 
demolice. Před samotnou výstavbou bude sejmuta ornice, která bude uskladněna na 
staveništi a následně použita pro terénní úpravy. Bude odstraněna část stávajícího 
ovocného sadu v rozsahu nutném pro realizaci stavby. Rozsah viz C.3 Koordinační situace. 

 

CELKOVÝ POPIS STAVBY 
  

Účel užívání stavby 

Jedná se o novostavbu vinařství. 

Navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha    517,49 m2 
Obestavěný prostor   3859 m3 
Podlahová plocha 1.NP   365,79 m2 
Podlahová plocha 1.S   370,23 m2 
Podlahová plocha celkem   736,02 m2 
Počet nadzemních podlaží   1 
Počet podzemních podlaží   1 

Katastrální území Parcelní 
číslo 

Druh pozemku 
podle KN 

Výměra [m2] Vlastník 

Velké Bílovice (778672) 5333/46 Ovocný sad 5512 Oslzlý Václav 
Ing., Záhumní 
1240, 69102 

Velké Bílovice 

Velké Bílovice (778672) 5333/47 Ovocný sad 2588 

Velké Bílovice (778672) 5333/48 Ovocný sad 8906 
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Architektonické řešení 

Jedná se o novostavbu vinařství s půdorysem tvaru obdélníka. Zastřešení objektu je 
řešeno jednoplášťovou plochou vegetační střechou s přesahem nad vstupní částí.  

Fasáda objektu bude tvořena KZS se silikonovou omítkou a dřevěným fasádním 
obkladem. Obklad bude tvořen dřevěným roštem v tl. 100 a 140 mm. 

Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou řešeny jako hliníkové bezrámové 
s izolačním trojsklem, doplněny o skryté venkovní žaluzie. Pro vstup do výroby a skladu 
techniky budou sloužit plastová sekční vrata.  

Vstupní část do objektu je tvoře terasou s dřevěným roštem, na kterou navazuje 
venkovní zahrádka pro hosty. Na pozemku bude realizováno parkoviště s celkovým 
počtem 14 parkovacích stání pro hosty (z toho jedno parkovací stání bude určeno pro 
osoby se zdravotním postižením) a 4 pro zaměstnance vinařství.  

Projekt neřeší zahradní úpravy v okolí navrženého objektu. Požaduje se pouze 
vysazení třech vzrostlých stromů ve vstupní části do objektu před realizací zastřešení. Dále 
se předpokládá zatravnění, vysázení keřů, případně stromů. 
 
 
Provozní řešení 

Hlavní vstupy do objektu jsou orientovány z jihozápadní strany. Jeden vstup slouží 
pro degustační část a druhým je umožněn přístup na recepci a následně do 
administrativní části.  

Degustační část pro hosty se skládá z vinného baru, hygienického zázemí, 
samostatné degustační místnosti pro soukromé akce a z příležitostně využívané části 
nacházející se v suterénu objektu.  

Výrobní část objektu se skládá z administrativních místností a zázemí pro 
zaměstnance v 1.NP a z výrobních místností a skladů v suterénu. Obě podlaží jsou spojena 
železobetonovými monolitickými schodišti.  

Na objekt navazuje venkovní zahrádka a zpevněné plochy pro parkovací stání a 
přístup do výrobní části objektu.  
 
 
Stavební řešení 

Jedná se o dvoupodlažní plně podsklepený objekt. Založení je navrženo jako 
železobetonová bílá vana. Svislé nosné konstrukce obou podlaží tvoří monolitické 
železobetonové stěny tl. 300 mm. Vnitřní dělící konstrukce jsou tvořeny příčkami 
z keramických tvárnic a rámovými konstrukcemi skleněných příček. Obvodové konstrukce 
budou zatepleny pěnovým a extrudovaným polystyrenem v tloušťce 180 mm. Stropní 
konstrukce tvoří křížem vyztužené železobetonové desky v tloušťce 250 mm. Střecha je 
navržena jako plochá jednoplášťová vegetační. Spádová vrstva bude tvořena tepelně 
izolačními spádovými klíny z pěnového polystyrenu. 
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Konstrukční řešení 
 

Základy 

Objekt vinařství bude založen na systému monolitické železobetonové bílé vany. 
Bude použito vodovzdorného betonu C25/30, výztuž bude zhotovena z oceli B500B. 
Základová ŽB deska bude realizována na podkladní desce z prostého betonu C16/20 
v tloušťce 100 mm. Základová spára se nachází v hloubce přibližně 4 m pod přilehlým 
terénem.  

 
Svislé nosné konstrukce 

Obvodové a vnitřní nosné stěny budou řešeny jako železobetonové monolitické 
v tloušťce 300 mm. Bude použito betonu C25/30 a výztuže B500B. Suterénní konstrukce a 
obvodová stěna v 1.NP od zemního násypu budou zhotoveny z vodovzdorného betonu.  

 
Nenosné zdivo 

Dělící příčky uvnitř dispozic objektu jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 
11,5 a 14. Zdění bude provedeno na tenkovrstvou systémovou maltu.  
 
Tepelné izolace 

Objekt vinařství bude zateplen fasádními deskami z pěnového a extrudovaného 
polystyrenu v tloušťce 180 mm. Vnitřní zateplení vybraných částí objektu bude zatepleno 
deskami pěnového polystyrenu v tl. 100 a 180 mm. Rozsah a specifikace zateplení viz 
výkresová část. 

Zateplení ploché střechy bude provedeno spádovými klíny z pěnového polystyrenu. 
Minimální tloušťka 300 mm a spádování ve sklonu 3 %.  

Podlahy budou zatepleny pomocí tepelněizolačních desek z pěnového 
polystyrenu EPS 100 S. Tloušťky tepelně izolační vrstvy viz skladby ve výkresové části.  
 

Překlady 

Překlady v nosném zdivu budou součástí železobetonových monolitických 
konstrukcí. Překlady ve vnitřních dělící příčkách jsou navrženy jako systémové Porotherm 
KP 11,5 a 14 o rozměru 115/140 x 71 x délka dle otvoru.   

 
Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky v tl. 250 
mm. Beton třídy C25/30, ocel B500B.  

 
Schodiště 

V objektu vinařství jsou navržena dvě železobetonová monolitická dvouramenná 
schodiště. Jedno sloužící pro hosty spojující degustační části v 1.NP a 1.S. a druhé sloužící 
pouze pro zaměstnance ve výrobní části.  

Šířka schodišťového ramene pro hosty: 1100 mm, šířka mezipodesty: 1800 mm, 
tloušťka schodišťové desky: 150 mm. Schodiště je navrženo z betonu C25/30 a vyztuženo 
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ocelí B500B. Schodiště bude bez povrchové úpravy. Bude opatřeno pouze uzavíracím 
nátěrem. Rozměry stupňů pro schodišťová ramena: 10 x 172,5 x 300 mm. 

Šířka schodišťového ramene pro zaměstnance: 900 mm, šířka mezipodesty: 900 
mm, tloušťka schodišťové desky: 150 mm. Schodiště je navrženo z betonu C25/30 a 
vyztuženo ocelí B500B. Schodiště bude bez povrchové úpravy. Bude opatřeno pouze 
uzavíracím nátěrem. Rozměry stupňů pro schodišťová ramena: 10 x 172,5 x 300 mm. 

 
 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce nad 1.NP je navržena jako jednoplášťová plochá střecha 
s vegetačním souvrstvím. Parotěsnící vrstvu tvoří asfaltový pás s hliníkovou vložkou. 
Tepelněizolační funkci plní spádové klíny z pěnového polystyrenu v min. tl. 300 mm a se 
spádem 3 %. Hlavní hydroizolační funkci plní fólie z měkčeného PVC s výztužnou vložkou 
z polyesteru DEKPLAN 76 o tl. 1,5 mm. Horní vrstva bude tvořena substrátem pro 
vegetační střechy vhodným pro výsev travního porostu. Přesné specifikace a tl. viz skladby 
ve výkresové části. 

 
Omítky vnitřní 

Povrchové úpravy vnitřních povrchů jsou tvořeny sádrovými jednovrstvými 
omítkami s filcovaným povrchem v tl. 15 mm.  

 
Omítky vnější 

Vnější omítka je navržena jako silikonová tenkovrstvá omítka odolná vůči 
povětrnostním vlivům a vůči znečištění v tl. 2 mm. Podkladní vrstvu tvoří systémové 
lepidlo na cementové bázi v tl. 5 mm s výztužnou sklotextilní síťovinou. Další vrstvou je 
penetrační nátěr, který zvyšuje přilnavost omítky k podkladu a sjednocuje nasákavost.  

 
Keramické obklady stěn 

Keramické obklady stěn jsou navrženy v místech s vyšší vzdušnou vlhkostí, jako jsou 
koupelny, WC a za kuchyňskou linkou. 

 
Podlahy 

Podlahy jsou navrženy v tloušťkách 150 a 200 mm. Jako nášlapná vrstva slouží 
převážně epoxidový nátěr. Dalšími nášlapnými vrstvami v objektu jsou kamenná dlažba a 
broušená betonová mazanina. Tepelněizolační funkci plní EPS 100 S v tl. 100 a 150 mm.  

Skladby podlah viz skladby ve výkresové části. 
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TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVBY 
 

Větrání 

Objekt bude nuceně větrán pomocí vzduchotechnické jednotky Duplex 8100 Basic. 
Hlavní větev VZT bude zajišťovat výměnu vzduchu pro prostory hostů a administrativní 
část v 1.NP. Na ni budou napojeny dvě vedlejší větvě. Jedna zajišťující větrání pro 
místnost 1.23 a druhá pro degustační část v 1.S. Obě tyto vedlejší větve budou využívány 
pouze příležitostně a budou osazeny regulačními klapkami zajišťujícími průtok vzduchu 
ve VZT potrubí a čidly CO2 snímajícími kvalitu vzduchu v prostoru. VZT jednotka bude 
umístěna v místnosti S.12, odkud bude přiváděn a odváděn vzduch instalačními šachtami 
do prostoru nad střechou objektu. Distribuce a odvod vzduchu budou zajišťován pomocí 
anemostatů a talířových ventilů. 

Pro prostor výroby a skladování vína bude zajišťovat výměnu vzduchu samostatná 
vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla. Tato část nebyla součástí řešení 
diplomové práce.  

 
Vytápění a ohřev TV 

Zdrojem pro vytápění objektu bude tepelné čerpadlo systému země-voda IVT GEO 
G254. Pro toto čerpadlo bude zbudováno 18 zemních vrtů s hloubkou 97 metrů na 
pozemcích stavebníka. Jako bivalentní zdroj bude sloužit elektrický kotel Viessmann 
Vitotron.   

Teplá voda pro specifickou spotřebu objektu bude ukládána v zásobníkovém 
ohřívači teplé vody OKC 400 NTR/BP o objemu 373 l. Teplá voda pro podlahové vytápění 
bude ukládána v akumulačním zásobníku IVT BC 750/3 o objemu 750 l. Distribuce tepla v 
objektu bude zajištěna přes rozdělovač a sběrač, ze kterého budou distribuovány 
jednotlivé okruhy podlahového topení a vzduchotechniky.   

  
Chlazení 

Chlazení objektu bude zajištěno pomocí nástěnných fan coilů Sinclair SF-250H. 
Chladící kapalinou bude voda, která bude chlazena tepelným čerpadlem a ukládána 
v zásobníku chladu Hennlich GTC-P 1000 PU o objemu 1000 l.   

 
Osvětlení 

Jako umělé osvětlení jsou v objektu navržena LED svítidla. V prostoru vinného baru 
a recepce v 1.NP jsou navržena kruhová LED svítidla Halla Rotao. V prostoru kanceláří jsou 
navržena LED svítidla Halla Lina80. Svítidla budou regulována stmívači osvětlení a senzory 
osvětlení.  

Ve zbývajících prostorech objektu budou osazena LED svítidla s tlačítkovými 
ovladači osvětlení. 
 
Ochrana před bleskem  

Jako ochrana před bleskem budou sloužit tyčové jímače na rozích střechy objektu. 
Budou svedeny a uzemněny zemnícími pásky FeZn 30/4. Návrh dle ČSN EN 62305. 
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Splašková kanalizace 

Splaškové odpadní vody budou gravitačně zaústěny do kanalizační stoky. Koncový 
odpad bude vyveden nad střechu objektu a bude ukončen ventilační hlavicí. Prostupy 
kanalizace deskou do podzákladí budou opatřeny těsnícími manžetami. Svody splaškové 
kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 61 01. 

 
Dešťová kanalizace 

Vnější dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny střešními vtoky a opatřeny 
záchytnými koši. Dešťové vody budou odváděny do akumulačních nádrží s přepadem do 
vsakovacího objektu. Odvodnění asfaltových ploch bude připojeno na odlučovač ropných 
látek a následně na akumulačních nádrží. Hospodaření s dešťovou vodou viz samostatná 
příloha projektové dokumentace.   
 

Vodovod 

Rozvod pitné vody je na území Velkých Bílovic ve správě společností VAK Břeclav. 
Objekt bude připojen na vodovodní řad nacházející se pod komunikací v ul. Sadová. 
Z vnitřního rozvodu vody budou napojeny navržené zařizovací předměty a technologická 
zařízení v rámci výrobní části. Realizace bude prováděna v souladu se zákonem 29/90 Sb. 
A bude dodržena bezpečnost a ochrana zdraví při práci v souladu s nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny stávající inženýrské sítě 
v terénu. 

 
Plynovod 

V řešeném území se nenachází. 
 

Elektrická energie 

Připojení objektu na rozvod NN bude provedeno ze stávající transformační stanice 
nacházející se na vedlejší parcele.  Řešení elektroinstalací bude řešeno samostatnou 
přílohou projektové dokumentace. 
 
 
PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
Řešený objekt bude napojen na stávající veřejné inženýrské sítě. Budou zbudovány 

nové přípojky vody, NN s připojovací skříní a splaškové kanalizace.  
Přípojka pitné vody bude z tlakového polyetylenu IPE. Délka přípojky 40,0 m. Na 

Jihozápadní hranici parcely bude zbudována vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. 
Připojovací skříň NN bude umístěna na SZ hranici parcely. Připojení bude 

provedeno ze stávající transformační stanice na sousední parcele. Celková délka přípojky 
bude 73,4 m. Uvnitř objektu bude zbudována elektroměrová skříň s hlavním rozvaděčem. 

Splašková kanalizace bude připojena potrubím PVC KG do venkovní revizní šachty. 
Odtud bude odváděna do veřejného kanalizačního řadu. Celková délka přípojky 40,9 m. 
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DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Řešené pozemky se nachází v oddělené části města Velké Bílovice. Z jihozápadní 

strany přiléhají k pozemku místní komunikace v ul. Sadová. Odtud bude umožněn sjezd 
k navrhované stavbě.  V areálu se bude nacházet celkově 18 parkovacích míst. Z toho 1 
pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 4 pro zaměstnance a 13 pro 
hosty vinařství 

Navrhovaný sjezd bude s asfaltovým povrchem se spádem do odvodňovacího 
liniového žlabu. Parkovací stání pro vozidla hostů budou ze žulových kostek. Na hranici 
komunikace bude použito snížené obruby pro nájezd vozidel. 

 

 

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Výsledný objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě. 

Produkovaný hluk nebude zasahovat do chráněných pásem sousedních objektů. Při 
provozu objektu nebude vznikat žádný nebezpečný odpad. Během realizace je nutné 
dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
vyhlášku č. 83/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášku č. 93/2016 Sb. o 
Katalogu odpadů. 

Objekt nebude pro okolní prostředí zdrojem hluku, proto není nutné navrhovat 
žádná protihluková opatření. 

Zeleň v okolí objektu bude chráněna dle zákona č. 93/2004 Sb., aby nedošlo 
k jejímu dotčení ani poškození. Před započetím výstavby bude vykácena část stávajícího 
ovocného sadu v rozsahu nutném pro realizaci stavby. Rozsah viz C.03 Koordinační 
situace.  
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3. HODNOCENÍ VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ OBÁLKY 
BUDOVY A ENERGETICKÝCH ZDROJŮ 

ÚVOD 
 

Předmětem této části diplomové práce je zpracování variantního řešení skladeb 
obálky budovy a kombinace systémů energetických zdrojů. Cílem je vyhodnocení 
výhodnosti jednotlivých řešení vzhledem k nákladům a vlivu na životní prostředí. 

V rámci obálky budovy budou měněny materiály svislých nosných konstrukcí v 1.NP 
a materiály tepelných izolací stěn a střechy. Ostatní konstrukce a materiály budou 
v objektu z konstrukčních a architektonických důvodů ponechány beze změn.  

Posouzení bude provedeno z několika hledisek. Prvním kritériem budou náklady na 
realizaci objektu. Druhým kritériem bude energetická náročnost objektu a orientační 
náklady na provoz. Poslední kritériem bude vyhodnocení spotřeby primární energie a 
potenciálu globálního oteplování na 1 m2 použité skladby.  

 
Detailní popis skladeb konstrukcí a energetických zdrojů je uveden v následující 

kapitole. 
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VARIANTNÍ ŘEŠENÍ Č.1 
 
 V této variantě je zpracováno konstrukční řešení, které je použito v rámci celé diplomové 
práce. Bude sloužit jako hlavní zdroj pro srovnání následujících variant. Jako svislé nosné 
konstrukce jsou navrženy železobetonové monolitické stěny se zateplením z pěnového 
polystyrenu. Skladba střechy je navržena s vegetačním souvrstvím vhodným pro provedení 
travního výsevu. Jako hlavní zdroj pro vytápění v objektu je navrženo tepelné čerpadlo systému 
země-voda s bivalentním elektrickým kotlem sloužícím pro pokrytí energetických potřeb 
v provozní špičce objektu. Tato varianta byla v diplomové práci použita jako konstrukčně 
nejvýhodnější. 
 
 
POUŽITÉ SKLADBY 
 
Skladba stěn 1.NP 
Vnější silikonová omítka     2 mm 
Lepidlo na cementové bázi + skl. výzt. síťka   5 mm 
Tepelně izolační desky z EPS 70 F    180 mm 
Lepidlo na cementové bázi    5 mm 
Obvodová stěna z monolitického železobetonu 300 mm 
Vnitřní sádrová omítka     15 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Skladba obvodové stěny   
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Skladba střechy 
Substrát pro intenzivní střechy   min. 180 mm 
Filtrační geotextilie      
Nopová fólie      20 mm 
Separační geotextilie     
Hydroizolační PVC fólie     1,5 mm 
Separační geotextilie 
Spádové klíny z EPS ve spádu 3 %  min. 20 mm 
Tepelná izolace z EPS    280 mm 
PUR lepidlo      
Parozábrana z asf. pásů    4 mm 
Penetrace na asf. bázi     
Stropní ŽB deska    250 mm 
Vnitřní sádrová omítka    15 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Skladba ploché střechy   
 
 

Použité energetické zdroje 
   

Tepelné čerpadlo systému         Bivalentní elektrokotel  
       země-voda IVE GEO G            Viessmann Vitotron 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Obr. 3 Tepelné čerpadlo země-voda   
[zdroj: https://www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz/] 
                     Obr. 4 Elektrický kotel  

                       [zdroj: https://www.viessmann.cz/] 
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VARIANTNÍ ŘEŠENÍ Č.2 
 

V této variantě je zpracováno konstrukční řešení, ve kterém jsou monolitické konstrukce 
nosných stěn změněny na zděné. Jako materiál jsou zde zvoleny keramické tvárnice se 
zateplením z pěnového polystyrenu. Skladba střechy je navržena s násypem z říčního kamene 
s tepelně izolační vrstvou z pěnového polystyrenu. Jako hlavní zdroj pro vytápění v objektu jsou 
navrženy elektrické kotle. Získávání energie pro potřeby objektu bude částečně zajišťováno 
fotovoltaickými panely s ukládáním nevyužité energie do akumulační baterie.  
 
 
POUŽITÉ SKLADBY 
 
Skladba stěn 1.NP 
Vnější silikonová omítka     2 mm 
Lepidlo na cementové bázi + skl. výzt. síťka   5 mm 
Tepelně izolační desky z EPS 70 F    180 mm 
Lepidlo na cementové bázi    5 mm 
Obvodová stěna z keramických tvárnic   300 mm 
Vnitřní sádrová omítka     15 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 Skladba obvodové stěny   
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Skladba střechy 
Kačírkový násyp     min. 50 mm 
Separační geotextilie     
Hydroizolační PVC fólie     1,5 mm 
Separační geotextilie 
Spádové klíny z EPS ve spádu 3 %  min. 20 mm 
Tepelná izolace z EPS    280 mm 
PUR lepidlo      
Parozábrana z asf. pásů    4 mm 
Penetrace na asf. bázi     
Stropní ŽB deska    250 mm 
Vnitřní sádrová omítka    15 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6 Skladba ploché střechy   
 
 
Použité energetické zdroje 
 
     2 x Elektrokotel       Fotovoltaické panely LG 
    Viessmann Vitotron 

  
 
 
 
  

 
 
 
 

    Obr. 9 Fotovoltaický panel   
    [zdroj: https://www.lg.com/] 

 
Obr. 7, 8 Elektrický kotel  
[zdroj: https://www.viessmann.cz/] 
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VARIANTNÍ ŘEŠENÍ Č.3 
 

V této variantě je zpracováno konstrukční řešení, ve kterém jsou provedeny změny ve 
zdících materiálech a materiálech tepelných izolací. Jako materiál pro svislé nosné konstrukce 
jsou zde zvoleny pórobetonové tvárnice se zateplením z minerální vaty. Skladba střechy je 
navržena s násypem z říčního kamene s tepelně izolační vrstvou z minerální vaty. Jako hlavní 
zdroj pro vytápění v objektu je zde navrženo tepelné čerpadlo systému vzduch-voda 
s bivalentním elektrickým kotlem sloužícím pro pokrytí energetických potřeb v provozní špičce 
objektu. 
 
 
POUŽITÉ SKLADBY 
 
Skladba stěn 1.NP 

Vnější silikonová omítka     2 mm 
Lepidlo na cementové bázi + skl. výzt. síťka   5 mm 
Tepelně izolační desky z minerální vaty   180 mm 
Lepidlo na cementové bázi    5 mm 
Obvodová stěna z pórobetonových tvárnic   300 mm 
Vnitřní sádrová omítka     15 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10 Skladba obvodové stěny   
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Skladba střechy 
Kačírkový násyp     min. 50 mm 
Separační geotextilie     
Hydroizolační PVC fólie     1,5 mm 
Separační geotextilie 
Spádové klíny z min. vaty ve spádu 3 % min. 20 mm 
Tepelná izolace z minerální vaty  280 mm 
PUR lepidlo      
Parozábrana z asf. pásů    4 mm 
Penetrace na asf. bázi     
Stropní ŽB deska    250 mm 
Vnitřní sádrová omítka    15 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 11 Skladba ploché střechy   
 
 

Použité energetické zdroje 
 

Tepelné čerpadlo systému         Bivalentní elektrokotel  
   vzduch-voda Heliotherm Solid Compact          Viessmann Vitotron 
  
 

     
   

 
 
 
 

Obr. 12 Fotovoltaický panel   
[zdroj: https://www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz/] 
 

        Obr. 13 Elektrický kotel  
                      [zdroj: https://www.viessmann.cz/] 
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VYHODNOCENÍ A ZÁVĚR 
  

Náklady na realizaci objektu  

Tab. 2 Náklady na realizaci   

Varianta 1 2 3 

Náklady [Kč] 20 122 327 19 625 094 20 376 903 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení energetické náročnosti budovy 

Tab. 3 Vyhodnocení PENB   

Varianta 1 2 3 

Klasifikační třída B C B 

Primární energie 
z neobnovitelných 

zdrojů 
[kWh/m2*rok] 

224 220 155 

Průměrný 
součinitel prostupu 

tepla budovy 
[W/m2K] 

0,2 0,2 0,19 

Měrná potřeba 
tepla na vytápění 

[kWh/m2*rok] 
58,2 44,3 44,0 

Celková primární 
energie [kWh/rok] 

242 505 218 873 176 794 



18 
 

58,2
44,3 44

0
10
20
30
40
50
60
70

1 2 3
[k

W
h/

m
2 r

ok
]

Měrná potřeba tepla na 
vytápění

224 220
155

0

50

100

150

200

250

1 2 3

[k
W

h/
m

2 r
ok

]

Primární energie z 
neobnovitelných zdrojů

242 505 218 873
176 794

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

1 2 3

[k
W

h/
ro

k]

Celková primární energie

175 900

119 300 129 800

0

50 000

100 000

150 000

200 000

1 2 3

[K
č/

ro
k]

Orientační provozní náklady 
objektu

Orientační provozní náklady objektu 

Tab. 4 Orientační náklady  

Varianta 1 2 3 

Náklady [Kč] 175 900 119 300 129 800 
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Vyhodnocení environmentálních kritérií stěn: 

Tab. 5 Environmentální kritéria stěn  

Varianta 1 2 3 
Spotřeba primární energie 

[MJ/m2a] 
26,455 32,323 16,083 

Potenciál globálního 
oteplování [kgCO2,ekv/m2*a] 

2,179 2,391 1,802 

 
Vyhodnocení environmentálních kritérií střech: 

Tab. 6 Environmentální kritéria střech 

Varianta 1 2 3 
Spotřeba primární energie 

[MJ/m2a] 
65,68 65,65 40,85 

Potenciál globálního 
oteplování [kgCO2,ekv/m2*a] 

2,32 2,21 1,46 
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 V této části diplomové práce byly zhodnoceny varianty skladeb obálky budovy a 
energetické zdroje. Hodnocení bylo provedeno z několika hledisek.  

 Prvním kritériem bylo hodnocení nákladů na realizaci objektu. V softwaru 
INFOpower byly provedeny hrubé rozpočty stavby, které jsou součástí příloh – viz složka 
C. Ekonomicky nejvýhodnějším bylo vyhodnoceno variantní řešení č. 2. Realizace této 
varianty má však nevýhody spojené s nutností ponechání některých konstrukčních 
železobetonových prvků.  

 Druhým kritériem bylo hodnocení energetické náročnosti budovy vzhledem ke 
zvoleným energetickým zdrojům a výše orientačních nákladů na provoz objektu. Všechny 
energetické zdroje a jejich kombinace byly zpracovány v softwaru DEKSOFT. Zde ve 
většině hodnocených kritérií vychází jako nejlépe hodnocené variantní řešení č.3. Toto 
řešení má navíc oproti dvěma zbývajícím výhodu v nejnižších pořizovacích nákladech na 
technologická zařízení. Nevýhodou se zde může jevit nutnost osazení venkovní jednotky a 
s ní spojené nároky na kvalitu provedení instalačních prostupů a minimalizace šíření hluku 
a vibrací.    

 Posledním kritériem bylo hodnocení environmentálních kritérií a vlivu použitých 
materiálů skladeb na životní prostředí. Skladby byly hodnoceny podle spotřeby primární 
energie a potenciálu globálního oteplování. V této části bylo vyhodnoceno jako 
ekologicky nejšetrnější také variantní řešení č.3. S touto variantou však souvisí nejvyšší 
náklady na realizaci objektu.   
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4. ZÁVĚR 
 

Předmětem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení a řešení technických a technologických systémů v objektu vinařství. 
Inspirací pro architektonické řešení objektu byla návštěva několika jihomoravských 
vinařství a čerpání z internetových zdrojů věnujících se architektuře. Všechny 
architektonické i technické požadavky na objekt byly zpracovány s ohledem na okolní 
prostředí stavby a územní plán města. 

Původní architektonická studie byla v průběhu zpracovávání projektu z velké části 
dodržena. Úpravy byly provedeny pouze v rámci vnitřních dispozic a tvaru okenních 
otvorů v obálce budovy. 

Vzhledem k účelu a provozu objektu byly z hlediska akustiky a oslunění posuzovány 
pouze místností kanceláří. Ostatní místnosti lze považovat za vyhovující vzhledem 
k orientaci ke světovým stranám a velikosti okenních otvorů. 

Diplomová práce byla zpracována na základě mých doposud nabytých znalostí 
získaných studiem a je zpracována v daném rozsahu dle zadání. Navržený objekt splňuje 
požadavky vycházející z platných norem, vyhlášek a předpisů.  

Výsledkem diplomové práce je zpracovaná projektová dokumentace pro stavební 
povolení a přílohy zabývající se vnitřním prostředím stavby.  

Diplomová práce je rozdělena na textovou a přílohovou část. V rámci tří částí příloh 
je detailně zpracováno stavební řešení, technika prostředí stavby a volitelná část 
posuzující variantní řešení objektu s ohledem na ekonomickou, energetickou a 
ekologickou náročnost objektu.  
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

ZÁKONY 
Zákon č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů 
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, zejména 
zákona č. 318/2012 
Zákon č. 320/2015 Sb., O Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 
některých zákonů 
Zákon č. 237/2000 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů 

VYHLÁŠKY 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb 
Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 
Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 2016 
Vyhláška. č. 221/2014 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 323/2017 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady 
Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve 
znění pozdějších předpisů. 

TECHNICKÉ NORMY 
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny. 2013 
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 2011 
ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů. 1963 
ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení. 2000 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. 2010 
ČSN 73 3305 Ochranná zábradlí. 2008 
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení. 2011 
ČSN EN 1253-1:2004 Podlahové vpusti a střešní vtoky 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. 3.2008; Změna: Z1 11.2008 
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ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 
2010 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. 2004 
 
Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 0810  PBS – Společná ustanovení. 2016      
ČSN 73 0802 PBS – Nevýrobní objekty. 2009  
ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty. 2009    
ČSN 73 0818 PBS – Obsazení objektu osobami. 1997  
ČSN 73 0872 PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. 
1996 
ČSN 73 0873 PBS – Zásobování požární vodou. 2003     
ČSN 73 0821, ed. 2 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí. 2007 
ČSN 73 0833 PBS – Budovy pro bydlení a ubytování. 2010; Změna: Z1 2013  
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. 1997 
ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb. 1997 
 
Akustika 
ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
ČSN 730525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 
ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy 
 
Denní osvětlení a oslunění 
ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov 
ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot 
 
Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 
ČSN 73 0540-2:2011+Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

ZKRATKA NÁZEV 

VUT Vysoké učení technické 

FAST Fakulta stavební 

SO stavební objekt 

p.č. parcelní číslo 

BD bytový dům 

D výplň dveřního otvoru 

O výplň okenního otvoru 

K klempířský výrobek 

P plastový výrobek 

Z zámečnický výrobek 

S skladba konstrukce 

NP nadzemní podlaží 

ŽB železobeton 

WC toaleta 

KK kuchyňský kout 

KV konstrukční výška 

P.T. původní terén 

U.T. upravený terén 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

B.p.v. Balt po vyrovnání 

PBŘ požárně bezpečnostní řešení 

R mezní stav - únosnost a stabilita 

E mezní stav - celistvost 

I mezní stav - izolační schopnost 

W mezní stav tepelného toku 

DP1 konstrukční části, které nezvyšují intenzitu požáru 

DP3 konstrukční části, které přispívají k intenzitě požáru 

PÚ požární úsek 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

PHP přenosné hasicí přístroje 

OB2  budovy pro bydlení skupiny OB2 – bytové domy 

ETICS vnější kontaktní zateplovací systém 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

MV minerální vlna 

NN nízké napětí 

VTL vysokotlaký 
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STL středotlaký 

Kč koruna česká 

VZT vzduchotechnika 

ZTI zdravotechnika 

HUP hlavní uzávěr plynu 

RŠ revizní šachta 

Š šachta 

VŠ vodoměrná šachta 

RN retenční nádrž 

ER elektroměrový rozvaděč 

tl. tloušťka 

DN jmenovitý vnitřní průměr 

PVC polyvinylchlorid 

PE polyetylen 

TZB technické zařízení budov 

ČSN česká technická norma 

MVČR ministerstvo vnitra České republiky 

NV nařízení vlády 

 
JEDNOTKY NÁZEV 

mm milimetr 

m metr 

m2 metr čtvereční 

m3 metr krychlový 

m n.m. metr nad mořem 

W/(m.K) watt na metr a kelvin 

W/(m2.K) watt na metr čtvereční a kelvin 

kPa kilopascal 

N/mm2 newton na milimetr čtvereční 

dB decibel 

Hz hertz 

l litr 

° stupeň 

°C stupeň Celsia 

kg/m2 kilogram na metr čtvereční 

MJ/m2 megajoule na metr čtvereční 

J/(kg.K) joule na kilogram a kelvin 

kg.m-2.a-1  kilogram na metr čtvereční a rok 

m2.K/W metr čtvereční a kelvin na watt 

% procento 
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SYMBOL NÁZEV 

Rdt výpočtová únosnost zeminy 

Rw vážená laboratorní neprůzvučnost 

R'w vážená stavební neprůzvučnost 

R'w,N požadovaná vážená stavební neprůzvučnost 

L'n,w 
vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového 

zvuku 

k korekce 

LAmax maximální hladina akustického tlaku A 

Laeq,T ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

Dw činitel denního osvětlení 

Dw,N normový činitel denního osvětlení 

Ø průměr 

h požární výška 

hs světlá výška 

pv výpočtové požární zatížení 

S plocha 

Q 
množství tepla uvolněné z m2 hořlavých hmot vnějšího povrchu 

obvodové stěny  

M hmotnost 

H výhřevnost 

d tloušťka vrstvy 

ρ hustota 

l délka 

Sp 
 plocha minimálního obdélníku, která zahrnuje všechny 

požárně otevřené plochy 
So  celková požárně otevřená plocha 

po  procento požárně otevřených ploch 

d1  odstupová vzdálenost 

a součinitel odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

c3 součinitel vyjadřující vliv samočinného hasicího zařízení 
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fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,N 
požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního 

povrchu 

fRsi,cr kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

ai  návrhová teplota vnitřního vzduchu, ve °C 

er 
návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně 

konstrukce v zimním období ve °C 

gr návrhová teplota zeminy  

θim převažující návrhová vnitřní teplota, ve °C 

φi návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období 

Δφi bezpečnostní vlhkostní přirážka 

φsi,cr kritická vnitřní povrchová vlhkost 

U součinitel prostupu tepla 

UN požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Urec,20 doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla 

Upas,20 
doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasivní 

domy 

UW součinitel prostupu tepla oknem 

Ug součinitel prostupu tepla rámem 

Ud součinitel prostupu tepla dveří 

Uem průměrný součinitel prostupu tepla 
Uem, N požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

HT měrná ztráta prostupem tepla 

λ součinitel tepelné vodivosti 

R tepelný odpor 

RT tepelný odpor konstrukce při prostupu tepla 
Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 
Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

Δθ10,N požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy, ve °C 

Δθ10 vypočtená hodnota poklesu dotykové teploty podlahy, ve °C 

Mc zkondenzované množství vodní páry uvnitř konstrukce 

Mc,a  zkondenzované množství vodní páry uvnitř konstrukce 

Mc,N    

Mev  množství vypařitelní vodní páry uvnitř konstrukce 

c měrná tepelná kapacita 

b teplotní redukční součinitel 
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   BEZ SYSTÉMU CHLAZENÍ 
05  ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU   - 
   Z HLEDISKA AKUSTIKY A PROSLUNĚNÍ 
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Složka A. 5 – VÝPOČTY  
 
OZN.  NÁZEV       MĚŘÍTKO 
 
01  NÁVRH A VÝPOČET SCHODIŠTĚ    - 
02  NÁVRH A VÝPOČET DIMENZE STŘEŠNÍCH VTOKŮ - 
 
 
Složka A. 6 – VIZUALIZACE 
 
OZN.  NÁZEV       MĚŘÍTKO 
 
01  GRAFICKÉ VIZUALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU  - 
 
 
Složka B – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
 
OZN.  NÁZEV        
 
01 NÁVRH UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ     - 
02 NÁVRH CHLAZENÍ     - 
03  NÁVRH ZDROJE TEPLA     - 
04  NÁVRH VZT      - 
05  HOSPODAŘENÍ S VODOU    - 
06  PŮDORYS 1.NP – CHLAZENÍ    1:100 
07  PŮDORYS 1.S – VZT      1:100 
08  PŮDORYS 1.NP – VZT      1:100 
09  NÁVRH FV      - 
10  ROZMÍSTĚNÍ PANELŮ FV    1:200 
11  GLOBÁLNÍ SCHÉMA     - 

 
 

Složka C – VOLITELNÁ ČÁST 
 
OZN.  NÁZEV        
 
01  VARIANTNÍ ŘEŠENÍ Č.1     - 
02 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ Č.2     - 
03 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ Č.3     - 
 


