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Abstrakt  

Diplomová práce řeší prováděcí projekt novostavby vinařského centra. Objekt je samostatně 
stojící, třípodlažní, se sedlovou střechou. Svislé zděné a vodorovné stropní konstrukce jsou ze 
systému Heluz. Stavba je založena na monolitických základových pasech a patkách. Střešní 
konstrukce je tvořena příhradovými vazníky s pálenou střešní krytinou. Kolem objektu jsou 
parkovací stání pro osobní automobily.  

  
Klí čová slova 
novostavba, vinařské centrum, sedlová střecha, zděná konstrukce, stropní konstrukce, 
základový pas, základová patka, střešní konstrukce, příhradový vazník, pálená krytina  

  
  
  
Abstract 
This thesis addresses the detailed design new buildings Wine Centre. The building is 
detached, three-storey, with a gable roof. Vertical and horizontal brick ceiling are from Heluz. 
The construction is based on monolithic footings and footings. The roof structure consists of 
trusses with burnt roof covering. Around the house there are parking spaces for cars.  
  
Keywords 

new building, wine centre, gabled roof, masonry construction, ceiling construction, pas 
underlying, footings, roof, patrice truss, burnt covering  
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Úvod 
 
Cílem mé diplomové práce je návrh vinařské centra z hlediska dispozičního, 

konstrukčního a grafického tak aby vyhovoval platným normám. 



Akce:  Vina�ské centrum Šidleny 

Stavebník:  obec Milotice, 
 Školní 72, 
 696 05, Milotice 
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1. Stavebník:  obec Milotice 
     Školní 72 
     696 05, Milotice 
     
 Projektant:    Ing. Tomáš Neduchal 
    Díly 542, 696 05 Milotice 

     
2. Druh, ú�el a místo stavby, základní údaje o jejím �len�ní 

Jedná se o novostavbu vzd�lávacího za�ízení, samostatn� stojícího, t�ípodlažního. 
Objekt je podsklepený. P�dorys objektu je ve tvaru písmene L, o vn�jších rozm�rech 
27,35 x 27,35 m. Ze severní, západní a východní strany je zpevn�ná plocha pro 
parkovací stání. Stavba se bude nacházet v obci Milotice, ve vina�ské lokalit�
Šidleny, okres Hodonín. Sedlová st�echa obejktu má sklon 22°.

P�ípojka vodovodu, splaškové a deš�ové kanalizace, elekt�iny a plynovodu budou 
nové.  

3. Využití území, parcelní �ísla, majetkoprávní vztahy 

Stavba vzd�lávacího za�ízené je navržena na pozemku parc. �. 912/1 k.ú. Milotice u 
Kyjova, okres Hodonín. Parcelní �ísla sousedních pozemk� (ú�astník� stavebního 
�ízení): 912,/1, 991/2, 912/1, 915/2, 912/1 . V sou�asné dob� je pozemek p�ipraven 
pro stavbu. Majetkoprávní vztahy prokáže stavebník.

4.  Údaje o provedených pr�zkumech a napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 

Na pozemku byly provedeny pr�zkumné vrty. 
  
Objekt bude dále napojen na technickou infrastrukturu a to na elektrickou energii, 
vodovod, splaškovou a deš�ovou kanalizaci a plynovod. 

5.   Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Prokáže stavebník. 

6.   Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

P�edkládaná projektová dokumentace pro ohlášení stavby spl�uje požadavky pro 
výstavbu dle vyhlášky �. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.
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7.   Údaje o spln�ní podmínek rozhodnutí o umíst�ní stavby 

P�edpokládá se slou�ení rozhodnutí o umíst�ní stavby s ohlášením stavby. 

8. V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující 
stavby 

Žádné v�cné ani �asové vazby na související stavby nejsou známy.  

9. P�edpokládaná lh�ta výstavby, popis postupu výstavby 

P�edpokládaná doba výstavby je 6-7 týdn� od zahájení stavby. Dokon�ení stavby se 
p�edpokládá do 2 let od vydání stavebního povolení. 

Popis výstavby: 
I. Shrnutí ornice, vyty�ení objektu, zemní práce 
II. Základové konstrukce 
III. Hrubá stavba objektu 
IV. Práce PSV, omítky 
V. Úprava okolí, p�edání objektu, kolaudace 

10.  Statistické údaje 

Souhrnné údaje ploch:
 Zastav�ná plocha objektu                                477 m2 

 Užitná plocha objektu             1431 m2 

 Obytná plocha            1235 m2 

Obestav�ný prostor            5109 m3 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení

1.1 Zhodnocení staveništ�

Pozemek je ve svahu od severu k jihu. P�íjezd k pozemku bude po místní 
komunikaci. 

1.2 Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Jedná se o novostavbu vzd�lávacího za�ízení, samostatn� stojícího, t�ípodlažního. 
Objekt je podsklepený. P�dorys domu má tvar písmene L o vn�jších rozm�rech 
27,35 x 27,35 m. Stavba se bude nacházet ve vina�ské oblasti Šidleny obce Milotice , 
okres Hodonín. 

Vstup do objektu je ze severní strany, ze záv�t�í. Vstupními dve�mi se dostaneme do 
zádve�í, z n�hož je p�ístup na hlavní chodbu. Z chodby je p�ístup na recepci, z níž se 
m�žeme dostat do denní místnosti, dále z chodby m�žeme pokra�ovat na WC pro 
muže, ženy a ZTP a také do kancelá�ských prostor nebo p�ednáškové místnosti, ke 
které náleží i strojovna VZT. Do suterénu se dostáváme po schodišti, které je 
p�ístupné z hlavní chodby. Z chodby m�žeme jít do �ásti technického vybavení 
objektu – dílny, kotelny, prádelny a sušárny, do �ásti sociální za�ízení – WC pro 
muže, ženy a ZTP, dále do �ástí stravovací - vinárna, strojovna VZT, vinný sklep, 
kuchyn�, sklady, sociální zázemí zam�stnanc�. Po schodišti z 1 NP se dostaneme 
na chodbu do 2 NP, z níž je p�ístup k jednotlivým pokoj�m. Každému pokoji náleží 
sociální za�ízení. Ze severní, západní a východní strany je zpevn�ná plocha pro 
parkovací stání. 

1.3  Technické �ešení s popisem pozemních staveb, inženýrských 
staveb, �ešení vn�jších ploch 

Obvodové nosné st�ny v 1NP a 2NP jsou vyzd�ny z cihelných blok� Heluz Family 
44. Obvodové nosné st�ny 1S jsou navrženy z ŽB tvarovek, kterou jsou zatepleny. 
Obvodové st�ny vinárny jsou z cihly plné pálené, která je zateplena. Vnit�ní nosné 
st�ny jsou z cihelných blok� Heluz P 15 24. P�í�ky jsou v 1S z cihelných blok� Heluz 
11,5 a 14 a také z cihly plné pálené. V 1NP jsou p�í�ky z cihelných blok� Heluz 11,5 
a ve 2NP z SDK p�í�ek Knauf W112. D�m je zast�ešen p�íhradovými vazníky se 
sedlovou st�echou. Objekt je založen na základových pasech a patkách. Omítky jsou 
sou�ástí vn�jšího zateplovacího systému. Venkovní okna a dve�e budou d�ev�ná 
s izola�ními trojskly. Klempí�ské prvky budou z Cu.  

1.4 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Objekt bude napojen pomocí p�ípojek na ve�ejný vodovod, elektrickou energii 
deš�ovou a splaškovou kanalizaci a plynovod. Objekt bude napojen na místní 
komunikaci sjezdem tvo�eným zámkovou dlažbou.   
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1.5  �ešení technické a dopravní infrastruktury, stavby v 
poddolovaném území 

P�íjezd k objektu bude po místní komunikaci. Na pozemku investora p�echází 
v plochu opat�enou zámkovou dlažbou. Parkovaní je zajišt�no na zpevn�né ploše, 
kolem objektu. Objekt se nenachází v poddolovaném území.

1.6 Vliv stavby na životní prost�edí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost�edí a nebude stínit sousedním 
objekt�m. Stavební odpad v pr�b�hu výstavby objektu bude likvidován podle svého 
druhu a uložen na p�íslušných skládkách, doklad o uložení stavebního odpadu na 
skládce, bude uložen u dodavatelské firmy. B�žný komunální odpad bude likvidován 
popelnicí.

1.7 Bezbariérové �ešení  

Celý objekt je �ešen jako bezbariérový. 

1.8 Pr�zkumy a m��ení na pozemku investora 

Na pozemku byly provedeny pr�zkumy i m��ení. 

1.9  Vyty�ení stavby

Stavba bude vyty�ena dle výkresu Situace a Základ�.  

Pozemek je ve svahu od severu k jihu. Nášlapná vrstva podlahy v 1 NP ur�uje  
0,000 = 200,565 m.

1.10 Vliv stavby na okolí a jeho ochrana

Objekt nebude mít žádný vliv na okolní objekty ani pozemky. B�hem stavby bude 
pozemek oplocen a bude zajišt�no aby na n�j nem�ly p�ístup 3. osoby. 

1.11 Ochrana zdraví 

B�hem stavby musí být dodrženy veškeré p�edpisy BOZP. 

2. Mechanická odolnost a stabilita

Doklady o zabudovaných materiálech a jejich mechanických a fyzikálních 
vlastnostech budou uloženy u dodavatele stavby. 
Podrobný statický výpo�et bude sou�ástí dodavatelské-provád�cí dokumentace.

3. Požární bezpe�nost

Stavba spl�uje požadavky požární bezpe�nosti dle vyhlášky 23/2008 Sb. Více viz. 
Technická zpráva Požárn� bezpe�nostního �ešení. 
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4. Hygienické požadavky

Stavba spl�uje veškeré hygienické požadavky. 

5. Bezpe�nost p�i užívání

Projekt p�edkládaný pro ohlášení stavby spl�uje všechny požadavky na bezpe�nost 
stavby p�i užívání. 

6. Ochrana proti hluku

Objekt spl�uje veškeré hlukové limity. Pronikání zvýšeného hluku do objektu je 
zabrán�no volbou vhodného konstruk�ního systému a použitím výplní otvor� s 
izola�ním trojsklem. 

7. Úspora energie, tepelné hospodá�ství

Stavba spl�uje veškeré tepeln� technické parametry dle �SN 73 05 40 – 2: 
Požadavky. Ve skladb� podlah v suterénu je navržená tepelná izolace z polystyrénu 
v tl. 100 mm. Vn�jší st�ny jsou z cihelných blok� Heluz Family 44. St�echa –  bude 
zateplena minerální izola�ní vatou max. tl. 320 mm- Vstupní d�ev�ná dve�e budou 
vybavena izola�ním trojsklem, celkový sou�initel prostupu tepla (v�etn� rámu) Uw = 
0,88 W/m2K. D�ev�ná a francouzská okna budou vybaveny izola�ním trojsklem, 
celkový sou�initel prostupu tepla (v�etn� rámu) Uw = 0,88 W/m2K. 

Všechny obvodové konstrukce spl�ují požadavky �SN 73 0540-2 (2011): 

Sou�initel prostupu tepla U [W/m2K] 

Obvodová konstrukce 
Navržená 
hodnota Požadovaná hodnota

Doporu�ená hodnota 
pro nízkoenergetické 

domy 

Podlaha  0,26 0,45 0,30 

Obvodová st�na 1S 
Odvodová st�na 1NP a 2NP

0,24 
0,18 0,30 0,25 

St�echa 0,14 0,24 0,16 

8. Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace

Stavba je navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 



Závěr 
 
Tato diplomová práce je zpracována na úrovni prováděcí dokumentace. 
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