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Abstrakt 

Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci pro novostavbu dvoupodlažního, částečně 

podsklepeného vinařského domu s ubytováním v podkroví. Objekt zahrnuje 5 ubytovacích 

jednotek, vinotéku, prodejnu vinařských potřeb, prostory pro archivaci vína a společenskou 

místnost. Objekt je situován v obci Velké Bílovice. Novostavba objektu je nepravidelného 

půdorysu, založena na základových pasech. Obvodové zdivo sklepních prostor tvoří ztracené 

bednění PREFA, vrchní část je ze systému POROTHERM T PROFI. Konstrukci stropů tvoří 

ŽB předpjaté panely SPIROLL. Objekt je zastřešen sedlovou a polovalbovou střechou s 

vikýři. Krytina je navržena z keramických tašek BRAMAC RUBÍN.  

  

Klíčová slova 

Vinařský dům s ubytováním, částečně podsklepený, dvoupodlažní, 5 ubytovacích jednotek, 

sedlová střecha s vikýři.  

  

  

  

Abstract 

The dissertation solves the project documentation for the new building of two storey, partially 

is designed as the building with the wine cellar and accomodation in the attic. The building 

includes 5 accomodation units, the wine shop, the shop for the wine-making equipments, 

spaces for the archiving wine and the social room. The building is situated in the urban area 

Velke Bilovice. It is designed to the irregular ground plan based on the strip foundation. The 

perimeter masonry of the cellar spaces constitutes formwork PREFA, the top part is designed 

by the system of POROTHERM T PROFI. The construction of ceiling is projected as saddle 

roof and false hip roof with dormers. The roof covering is designed from the ceramic tiles 

BRAMAC RUBIN.  

  

Keywords 

Wine house with accomodation, partially basement, two storey, 5 appartments, saddle roof 

with dormers.  
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 ÚVOD: 
  
  

 Ve své diplomové práci jsem řešil potřeby investora a jeho rodiny pro provozování aktivit a 
služeb v oblasti vinařství. Snažil jsem se pojmout jeho potřeby pro danou stavbu jak 
dispozičně tak technicky a provozně. Dané zadaní se dělí na studie projektu a projektovou 

dokumentaci daného projektu v přílohách dle vyhlášky č.499/2006 Sb. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Číslo zakázky 

1000 

 Zakázka: VINAŘSKÝ DŮM S UBYTOVÁNÍM Členění: A 

  

  

Vypracoval: Bc. Tuček Lukáš 

1. Identifikační údaje stavby a investora 
 
Název akce:  Vinařský dům s ubytováním - novostavba 
Místo akce:  Velké Bílovice 
Kraj:   Jihomoravský 
Investor:   VUT FAST, Veveří 331/95, 602 00 BRNO 
Vypracoval:  Tuček Lukáš, Sadová 38A,691 52 Kostice 
Kontroloval:  Ing. Petr Beneš CSc. 
Číslo parcely:  parc. č. 1861, k.ú. Velké Bílovice 
 
2. Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz 
 
Navrhovaná novostavba, kterou řeší projektová dokumentace, se nachází v zastavitelném 
území obce Velké Bílovice, na ulici Fabián. Obec Velké Bílovice je největší vinařskou obcí 
v ČR. Záměrem investora je výstavba vinařského domu s ubytováním, který se do situované 
oblasti z hlediska vinařské kultury nejvíce hodí. Stavba bude sloužit jako rodinné vinařství, 
které bude poskytovat služby ubytovací, rekreační, prodej vína s možností řízených 
degustací a prodej vinařských potřeb. Jedná se o stavbu trvalou nepravidelného tvaru, 
připomínající tvar písmene U z části podsklepenou. Ubytovací kapacita činí 5 bytových 
jednotek, 3x 1+KK a 2x 2+KK, počet osob byl stanoven na 14. Na pozemku záměru se 
nenachází žádná jiná budova, novostavba vinařského domu s ubytováním je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací. Hlavní vstupy do objektu jsou situovány na 
severovýchod z ulice Fabián. Valbovou střechu v jedné části se štítem a vikýři tvoří střešní 
keramická krytina. Omítka bude natřena akrylátovou barvou v odstínu béžové. Sokl bude 
obložen umělým kamenem a okna jsou plastová v ořechovém dřevodekoru. Součástí stavby 
jsou i zpevněné plochy, oplocení a přípojky na inženýrské sítě.  Na staveništi bylo 
provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Dále byl proveden geologický a radonový 
průzkum stavební parcely. Byl stanoven radonový index pozemku nízký. Napojení médií 
bude na stávající inženýrské sítě, jedná se o přípojky vodovodu, plynovodu, rozvody NN a 
kanalizační přípojku. 
 
 
Zastavěná plocha:  351,98 m2 

Obestavěný prostor:  1412,65 m3 

Výška hřebenů:   8,47 m a 7,68 od UT 
Plocha stavebního pozemku: 1450 m2 
Zastavěná celková plocha: 1002,96 m2 
Zatravněná plocha:  448,92 m2 
Zpevněná plocha:  650,98 m2 

 
3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
 

 Požadavky investora 

 Fotodokumentace 

 Osobní prohlídka místa stavby 

 Kopie katastrální mapy  
 
 
 



 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Číslo zakázky 

1000 

 Zakázka: VINAŘSKÝ DŮM S UBYTOVÁNÍM Členění: A 

  

  

Vypracoval: Bc. Tuček Lukáš 

4. Členění stavby na provozní soubory, stavební objekty 
 
Celá stavba je členěna na následující stavební objekty: 
 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrná technická zpráva 
C. Situace stavby 
D. Dokladová část 
E. Zásady organizace výstavby 
F. Dokumentace objektů 
G. Nákladová část 
H Podklady 
 
5. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice 
 
Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. Voda na staveništi bude 
odebírána ze zbudované vodovodní přípojky v předstihu. Přívod el. energie bude zajištěn 
z přilehlých inženýrských sítí. Telefon bude řešen mobilními přístroji. 
 
6. Přehled uživatelů a provozovatelů 

 
Provozovatelem i uživatelem stavby bude investor. 

 
7. Lhůta výstavby 

 
Lhůta výstavby se předpokládá 24 měsíců. 
 
8. Termín zahájení a dokončení stavby 

 
Zahájení stavby:    předpoklad květen 2013 
Dokončení stavby:    předpoklad květen 2015 
 
9. Zkušební provoz a doba jeho trvání 

 
Vzhledem k charakteru objektu není třeba zkušebního provozu. Po kolaudačním souhlasu 
bude stavba uvedena do trvalého provozu. 

  
10. Údaje o případném postupném uvádění stavby do provozu 

 
Stavba bude uvedena do provozu jednorázově. 
 
11. Celkové náklady stavby 

 
Budou stanoveny na základě výběrového řízení. 

 
 

 
V Brně 2.01.2013     Vypracoval: Tuček Lukáš  
       Kontroloval: Ing. Petr Beneš 



 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Číslo zakázky 

1000 

 Zakázka: VINAŘSKÝ DŮM S UBYTOVÁNÍM Členění: B. 

 

 

1. Charakteristika území stavby 
 

 Zhodnocení polohy 

 
Navrhovaná novostavba, kterou řeší projektová dokumentace, se nachází v 
zastavitelném území obce Velké Bílovice, na ulici Fabián. Obec Velké Bílovice je největší 
vinařskou obcí v ČR, je známa pro svou vinařskou turistiku a s ní spojenou rekreací. 
Záměrem investora je výstavba vinařského domu s ubytováním, který se do situované 
oblasti z hlediska vinařské kultury nejvíce hodí. V místě jsou dostupné všechny 
inženýrské sítě, na které je možno se napojit. Pozemek je dopravně dostupný a je ve 
vlastnictví investora.  
 

 Prováděné průzkumy 

 
- vizuální stavebně-technický průzkum provedený v září 2012 

 
 

 Příprava pro výstavbu 

 
Před výstavbou bude srovnán terén a provede se skrývka ornice. Pro výstavbu není 
nutné provádět žádné přeložky inženýrských sítí, dopravních tras ani toků.  
Pro příjezd ke staveništi bude užívána komunikace v obci po ulici Fabián. 

 

2. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení 
stavby 

 

 Urbanistické a architektonické řešení 

 
Stavba bude sloužit jako rodinné vinařství, které bude poskytovat služby ubytovací, 
rekreační, prodej vína s možností řízených degustací a prodej vinařských potřeb. Jedná 
se o dvoupodlažní stavbu s podkrovím připomínající tvarové písmeno L a s částí 
podsklepenou obdélníkového tvaru. Ubytovací kapacita je navržena pro 14 osob a činí 5 
bytových jednotek, 3x 1+KK a 2x 2+KK. Na pozemku záměru se nenachází žádná jiná 
budova, novostavba vinařského domu s ubytováním je v souladu se schválenou územně 
plánovací dokumentací. Hlavní vstupy do objektu jsou situovány na severovýchod z ulice 
Fabián. Před objektem budou zbudovány zpevněné pojízdné plochy a plochy pro 
parkování s parkovací kapacitou 7 míst. Do zadní části objektu povede zpevněná 
pojízdná plocha pro zásobování, dále zde budou zřízeny 3 parkovací stání pro personál 
vinařského domu. U průčelí objektu, severovýchodní strana dominuje podloubí 
s klenutým nadpražím a sloupy obložené umělým kamenem. V podloubí se nachází 
vstupní vchody do prodejny vinařských potřeb, do vinotéky a do části penzionu. V zadní 
části objektu jihovýchodní strana, je klidová zóna se zpevněným pochozím povrchem 
s posezením, barem a terasou, která navazuje v druhém podlaží na penzion. Je zde taky 
řešena kolárna, resp. půjčovna kol a dětské hřiště. V zadní části se také nachází vstup 
do sklepních prostor, který tvoří z větší části pohledové klenby a nachází se zde archivy 
s vínem. Objekt má valbovou střechu obdélníkového tvaru v jedné části se štítovou 
stěnou. Dominantními prvky střechy jsou vikýře vystupující ze severovýchodního a 
jihovýchodního pohledu. Střešní vikýře jsou řešeny jako sedlové. Pro střešní konstrukce 



 2 

byla zvolena keramická krytina v glazuře červenohnědé. Jako povrchová úprava 
obvodových konstrukcí byla zvolena akrylátová barva v odstínu béžovém. Fasádu 
doplňují okenní a dveřní otvory v provedení dřevodekor ořech. Okenní otvory jsou 
s klenutým nadpražím. Soklová část, stejně tak sloupy v průčelí objektu jsou obloženy 
umělým kamenem. Při návrhu stavby se vycházelo z požadavků investora. Navržené 
řešení zachovává urbanistické řešení okolní zástavby. Terén stavebního pozemku je 
převážně rovinatý s menším sklonem. 
 

 Zhodnocení staveniště 

 
Podle územního plánu města se pozemek nachází v zastavitelném území obce Velké 
Bílovice. Pozemek se nenachází v zátopovém území. Stavba se nenachází v ochranném 
pásmu žádné kulturní památky, ani v památkové zóně a ani v poddolovaném území. 
Hranice pozemku byly vytýčeny geodetem a jsou vyznačeny v terénu polními značkami. 
Hraniční body budou předány investorem dodavateli při předání pozemku ke stavbě. 
Výškové zaměření pozemku bylo provedeno pří prohlídce místa stavby a byl stanoven 
vztažný bod k úrovni čisté podlahy 1.NP objektu SO 01. Pozemek je rovinatý s mírným 
sklonem. Polohové umístění stavby na pozemku je zřejmé ze situačního výkresu. 
 
 

 Stavebně-technické řešení 

 
Objekt je částečně podsklepený. V podzemní části objektu, prostory pro archivaci vína, 
tvoří nosný systém obvodových konstrukcí ztracené bednění PREFA, pohledovou funkci 
zajištují klenby z cihel plných pálených. Nachází se zde i rotunda, která je výškově o 1 m 
hlouběji než podlaha archivních prostor. Rotunda je vyzděna z lomového kamene. 
Obvodové zdivo objektu nad povrchem terénu je provedeno ze systému POROTHERM T 
PROFI, jedná se o keramické tvarovky vyplněné minerální vatou. Vodorovné konstrukce 
tvoří ŽB panely SPIROLL o tloušťkách 250 mm pro podzemní podlaží a 300 mm pro 
stropní konstrukci nad 1NP. Střešní konstrukce je v jedné části sedlová se štítovou 
stěnou a vikýŕi, výška hřebene je zde 7,830 m a  polovalbová s vikýři, kde je hřeben ve 
výšce 8,620 m. Dřevěný krov sklonu 38° je pak pokryt střešní keramickou krytinou 
BRAMAC s červenohnědou glazurou. Stejně tak jsou i provedeny vikýře. Střešní rovina 
navazuje i na část nad kanceláří, kde je sklon střechy 22°. Výplně otvorů jsou plastové 
s ořechovým dřevodekorem. Technologie a postup výstavby jsou běžně užívané. Použité 
materiály jsou tradiční – beton, keramika, dřevo, ocel, plast a sklo.  

 

 Dispoziční řešení 

 
Z průčelí (severovýchodní strana) jsou jednotlivé vchody do objektu. Je zde vchod do 
prodejny vinařských potřeb, hlavní vstup do objektu, jakožto do vinárny a vstup do části 
kde se nachází společenská místnost, sociální zařízeni a vstupní vnitřní schodiště do 
2NP. Ve 2NP se nachází 5 ubytovacích jednotek o celkovém počtu 14 osob. Do tohoto 
podkrovního prostoru (penzionu) vedou dvě přístupové cesty, jednak ze schodiště v 1NP 
a pak z venkovního schodiště přes terasu. V zadní části objektu (jihovýchodní strana) se 
nachází vchod do sklepních prostor. Nad terénem pak venkovní bar s přístřeškem a 
posezením, který bude provozně fungovat s vinotékou. Dále je zde kolárna pro vypůjčení 
nebo úschovy kola v rámci vinařské cykloturistiky.  
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 Údaje o technickém zařízení a technologii 

 
Stavba je navržena pro prodej, bydlení, společenské akce, řízené degustace a sezonní 
vinařskou turistiku. Z technologického zařízení nebude v objektu nic montováno. 
Případné pozdější požadavky na technologii budou řešeny mezi investorem a 
dodavatelskou firmou. 

 

 Řešení dopravy, připojení na dopravní systém 

 
Připojení na dopravní systém je řešeno dvěma vjezdy na pozemek z přilehlé 
komunikace. Pro parkování osobních automobilů zákazníků bude sloužit parkoviště před 
objektem. 
 

 Péče o životní prostředí 

 
Realizací tohoto záměru nedojde k zhoršení vlivu na životní prostředí. Negativní účinky 
staveb na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech (zákon č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 334/1990 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích). Topným médiem vytápění a ohřevu 
TUV bude plynový kotel. Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace. 
Odpadky budou ukládány do popelových nádob, umístěných dle situačního výkresu a 
smluvně odváženy oprávněnou firmou na skládku domovního odpadu. 
 
 

 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 

 
V průběhu výstavby je třeba dodržovat vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu č.601/2006 Sb. a příslušných novel o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. Dále jsou to následující normy: 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení. 
ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 0031 Stavební konstrukce a základy. Základní ustanovení pro výpočet. 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení. 
ČSN 33 2000 Elektrická zařízení 
ČSN 34 1050 Předpisy pro kladení silových elektrických vedení 
ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Ochrana před bleskem 
ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením pro osoby bez 
elektrotechnické kvalifikace 
ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů  
 

 Zabezpečení požadavků pro užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Nejsou. 
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 Ochrana proti hluku 

Při používání a výstavbě bude dodrženo nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 

 Protipožární zabezpečení stavby 

 
Je řešeno v samostatné části – zpráva požárně bezpečnostního řešení 
 

 Zařízení civilní ochrany 
 

Nejsou navrhována. 
 

 Řešení protikorozní ochrany 

 
Konstrukce podléhající korozi budou opatřeny antikorozními nátěry. 
 

 Zabezpečení televizního příjmu 

 
Bude zabezpečeno instalací televizní antény a rozvodů do jednotlivých pokojů. 
 
 

 Určení nových ochranných pásem 

 
Nová ochranná pásma nevznikají. 
 

 Koordinační opatření 

 
Nejsou nutná. 
 

 Splnění podmínek uvedených v územním rozhodnutí 

 
Územní rozhodnutí nebylo vydáno. 
 

3. Údaje o technologické části 
 
Případná technologie bude řešena dle požadavků investora.  
 

4. Zemní práce 
 

Před započetím výkopových prací bude provedeno ověření (vytýčení) inženýrských sítí. 
Zemní práce započnou srovnáním terénu, následně bude sejmuta ornice mocnosti cca 
300 mm a začnou výkopové práce stavebních jam dle projektové dokumentace. Tyto se 
budou provádět strojně a ručně v soudržné zemině tř.1. Vykopaná zemina bude použita 
pro upravení terénu dle PD. Přebytečná zemina bude uložena na skládku. 
 

5. Podzemní voda 
 

Nebude zastižena. Hloubka podzemní vody je mimo výškovou úroveň myšleného objektu 
viz. PD. 
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6. Kanalizace 
 

Svody i odpady budou provedeny z PVC. Každé stoupací potrubí bude osazeno čistícím 
kusem. Ventilační potrubí kanalizace vyvedeno nad střechu domu nebo do podstřešního 
prostoru. Kanalizační přípojka je navržena z trub PVC KG DN 150 mm. Na přípojce bude 
osazena kontrolní revizní šachta DN 400.  Dešťová voda bude svedena do vsakovací 
jímky na dešťovou vodu viz. situační výkres.  
 

7. Zásobování vodou 
 
Rozvody v objektu budou provedeny v plastovém potrubí pro teplou i studenou vodu. 
Ohřev teplé vody bude zajišťován pomocí plynového kotle umístěného v technické 
místnosti. Vnitřní vodovod bude připojen vodovodní přípojkou z materiálu PE DN 32 na 
veřejný vodovod. 
 

8. Teplo a palivo 
 

Vytápění v přízemí a podkroví bude teplovodní a zdrojem tepla bude plynový kotel. 
Rozvody topení budou vedeny pomocí trubek ve zdi a podlaze k otopným tělesům. 
 

9.  Rozvod elektrické energie 
 

Nebylo předmětem projektové dokumentace. 
 

10. Větrání 
 

Místnosti, které nejsou opatřeny okny budou větrány el. ventilátorem s časovým relé 
s odtahem nad střešní rovinu nebo do podstřešního prostoru. Ostatní místnosti budou 
větrány přirozeně pomocí oken. Místnost č. 205 a 113 větrána dvěma větracími mřížkami 
ve dveřích. 
 

11. Ostatní energie 
 
Nejsou uvažovány. 
 

12. Venkovní osvětlení 
 
Není požadováno. 
 

13. Slaboproudé rozvody 
 
V objektu budou řešeny následující slaboproudé rozvody: 
- společná televizní anténa 
- internetové rozvody 
 

14. Jiná podzemní případně nadzemní vedení 
 

Nejsou navrhována. 
 

15. Požadavky na navazující součinnost strojů a zařízení 
 
Nejsou navrhována. 
 

     V Brně dne 20.12.2012     Vypracoval: Bc.Tuček Lukáš 
        Kontroloval: Ing. Petr Beneš CSc. 



 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Číslo zakázky 

1000 

 Zakázka: VINAŘSKÝ DŮM S UBYTOVÁNÍM Členění: F. 

 

Strana 1 - 12 

1 Identifikační údaje 

STAVBA   : Vinařský dům s ubytováním - novostavba 

MÍSTO STAVBY  : k. ú. Velké Bílovice , parcela č. 1861 

INVESTOR   : VUT FAST, Veveří 331/95, 602 00 BRNO 

PROJEKTANT   : Tuček Lukáš, Sadová 38A, 691 52 Kostice 

DRUH STAVBY  : Novostavba 

STUPEŇ PD     : Dokumentace pro stavební povolení 

2 Seznam příloh 

SLOŽKA – C 

 A  – PRŮVODNÍ ZPRÁVA      

  B –  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  C  –  SITUACE STAVBY  

 C.1 -  CELKOVÁ SITUACE STAVBY    1:200  
  
 D   –  DOKLADOVÁ ČÁST 

  D.1 –  ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH  

KCÍ  

   D.2 –  VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU 

   D.3 –  VÝPOČET ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU OBJEKTU 
 
 E  –  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
 F   –  DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

  F.1.1. - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

   F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA   

      VÝKRESY: SO 01 

   F.1.1.2.2 -  VÝKRES VÝKOPŮ  1:50  
   F.1.1.2.3 -  VÝKRES ZÁKLADŮ  1:50  
   F.1.1.2.4 -  1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ 1:50  
   F.1.1.2.5 -  1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1:50  
   F.1.1.2.6 -  2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1:50  
   F.1.1.2.7 -  VÝKRES SKLADBY STROPU 1S  1:50  
   F.1.1.2.8 -  VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 1NP 1:50  
   F.1.1.2.9 -  VÝKERS ŘEZŮ A-A, B-B, C-C 1:50  
   F.1.1.2.10 - VÝKRES KROVU  1:50  
   F.1.1.2.11 - VÝKRES POHLEDŮ  1:50 
   F.1.1.2.12 - VÝKRES STŘECHY  1:50 

       DETAILY:  

   F.1.1.2.13 - DETAIL 01 – ATIKY 1:10 
   F.1.1.2.14 - DETAIL 02 – ZÁKLADU PODSKLEPENÉ ČÁSTI 1:10  
   F.1.1.2.15 - DETAIL 03 – STŘEŠNÍ OKNO VELUX  1:10  
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   F.1.1.2.16 - DETAIL 04 – PARAPETU VIKÝŘE  1:10  
   F.1.1.2.17 - DETAIL 05 - SVĚTLOVODU  1:10  
   F.1.1.2.18 - DETAIL 06 – PROSTUPŮ KOMÍNOVÉHO TĚLESA 1:15 
   F.1.1.2.19 - DETAIL 07 – ULOŽENÍ VAZNICE NA OCEL. SLOUPEK 1:10 

      VÝPISY:  

   F.1.1.2.20 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ      
   F.1.1.2.21 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

  F.1.1.2.22 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 
     

    

F.1.3. - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

   F.1.3.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO  
         ŘEŠENÍ   

F.1.3.2 – ROZDĚLENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
  F.1.3.3 – POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ 
  F.1.3.4 - DIMENZOVÁNÍ NECHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CEST 

F.1.3.5 – ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 
   

 

      

3 Urbanistické,architektonicko a stavebně-technické 

řešení 

3.1 Podklady pro projekt 

 studie  

 stavební program investora 

 výškopisné a polohopisné zaměření staveniště 

 ověření situace na místě samém 

 průběžné projednání rozpracované dokumentace s investorem 

3.2 Členění stavebních objektů 

SO 01 Vinařský dům s ubytováním 

SO 02  Přípojka vody 

SO 03 Přípojka kanalizace 

SO 04 Přípojka NN 

SO 05 Přípojka plynu 

SO 06 Zpevněné plochy 

SO 07 Oplocení 

SO 08 Sadové úpravy 

SO 09 Jímky 
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3.3 Charakteristika území stavby 

Navrhovaná novostavba, kterou řeší projektová dokumentace, se nachází v zastavitelném 

území obce Velké Bílovice, na ulici Fabián. Obec Velké Bílovice je největší vinařskou obcí 

v ČR, je známa pro svou vinařskou turistiku a s ní spojenou rekreací. Záměrem investora je 

výstavba vinařského domu s ubytováním, který se do situované oblasti z hlediska vinařské 

kultury nejvíce hodí. V blízkosti stavby jsou ruzná využití, jak sportovní v blíském sportovním 

areálu, tak vinařské turistické stezky a vyhlídky. V místě jsou dostupné všechny inženýrské 

sítě, na které je možno se napojit. Pozemek je dopravně dostupný a je ve vlastnictví 

investora.  

3.4 Urbanistické řešení 

Stavba bude sloužit jako rodinné vinařství, které bude poskytovat služby ubytovací, 

rekreační, prodej vína s možností řízených degustací a prodej vinařských potřeb. Jedná se o 

dvoupodlažní stavbu s podkrovím připomínající tvarové písmeno L a s částí podsklepenou 

obdélníkového tvaru. Ubytovací kapacita je navržena pro 14 osob a činí 5 bytových jednotek, 

3x 1+KK a 2x 2+KK. Na pozemku záměru se nenachází žádná jiná budova, novostavba 

vinařského domu s ubytováním je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 

Hlavní vstupy do objektu jsou situovány na severovýchod z ulice Fabián. Před objektem 

budou zbudovány zpevněné pojízdné plochy a plochy pro parkování s parkovací kapacitou 7 

míst. Do zadní části objektu povede zpevněná pojízdná plocha pro zásobování, dále zde 

budou zřízeny 3 parkovací stání pro personál vinařského domu. 

Druh pozemku: orná půda 

Šířka pozemku: cca 33,280 m 

Plocha stavebního pozemku: 1450 m2 

3.5 Architektonické a dispoziční řešení 

U průčelí objektu, severovýchodní strana dominuje podloubí s klenutým nadpražím a sloupy 

obložené umělým kamenem. V podloubí se nachází vstupní vchody do prodejny vinařských 

potřeb, do vinotéky a do části penzionu. V zadní části objektu jihovýchodní strana, je klidová 

zóna se zpevněným pochozím povrchem s posezením, barem a terasou, která navazuje 

v druhém podlaží na penzion. Je zde taky řešena kolárna, resp. půjčovna kol a dětské hřiště. 

V zadní části se také nachází vstup do sklepních prostor, který tvoří z větší části pohledové 

klenby a nachází se zde archivy s vínem. Objekt má valbovou střechu obdélníkového tvaru 

v jedné části se štítovou stěnou. Dominantními prvky střechy jsou vikýře vystupující ze 

severovýchodního a jihovýchodního pohledu. Střešní vikýře jsou řešeny jako sedlové. Pro 

střešní konstrukce byla zvolena keramická krytina v glazuře červenohnědé. Jako povrchová 

úprava obvodových konstrukcí byla zvolena akrylátová barva v odstínu béžovém. Fasádu 

doplňují okenní a dveřní otvory v provedení dřevodekor ořech. Okenní otvory jsou s klenutým 

nadpražím. Soklová část, stejně tak sloupy v průčelí objektu jsou obloženy umělým 

kamenem. Klempířské prvkyv provedení mědi, opatřeny hnědým antikorozním nátěrem. Při 

návrhu stavby se vycházelo z požadavků investora. Navržené řešení zachovává urbanistické 

řešení okolní zástavby. Terén stavebního pozemku je převážně rovinatý s menším sklonem. 
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3.6 Technické a provozní řešení 

Objekt je částečně podsklepený. V podzemní části objektu, prostory pro archivaci vína, tvoří 

nosný systém obvodových konstrukcí ztracené bednění PREFA, pohledovou funkci zajištují 

klenby z cihel plných pálených. Nachází se zde i rotunda, která je výškově o 1 m hlouběji než 

podlaha archivních prostor. Rotunda je vyzděna z lomového kamene. Sklepní prostory 

budou temperovány na teplotu 10°C pomocí mobilní klimatizační jednotky. Nadzemní část 

bude vytápěna pomocí plynového kotle. Místnost kolárny tvoří nevytápénou část objektu. 

Obvodové zdivo objektu nad povrchem terénu je provedeno ze systému POROTHERM 36,5 

T PROFI, jedná se o keramické tvarovky vyplněné minerální vatou. Vodorovné konstrukce 

tvoří ŽB panely SPIROLL o tloušťkách 250 mm pro podzemní podlaží a 300 mm pro stropní 

konstrukci nad 1NP. Schodište jsou železobetonová převážně vetknutá do nosných zdí, 

nebo spřažená se stropní konstrukcí. Střešní konstrukce je v jedné části sedlová se štítovou 

stěnou a vikýŕi, výška hřebene je zde 7,830 m a polovalbová s vikýři, kde je hřeben ve výšce 

8,620 m. Dřevěný krov sklonu 38° je pak pokryt střešní keramickou krytinou BRAMAC 

s červenohnědou glazurou. Stejně tak jsou i provedeny vikýře. Střešní rovina navazuje i na 

část nad kanceláří, kde je sklon střechy 22°. Výplně otvorů jsou plastové s ořechovým 

dřevodekorem. Technologie a postup výstavby jsou běžně užívané. Použité materiály jsou 

tradiční – beton, keramika, dřevo, ocel, plast a sklo.  

 

 

3.7 Řešení dopravy, připojení na dopravní systém 

Připojení na dopravní systém je řešeno vjezdem na pozemek z přilehlé komunikace. Pro 

parkování osobních automobilů zákazníků bude sloužit parkoviště před objektem. Uvažuje 

se se sedmi místy stání viz. výkres situace. 

4 Stavebně konstrukční řešení 

4.1 Zemní práce 

Druh horniny: soudržná zemina tř. 1.Ornice bude sejmuta o mocnosti cca 300 mm. Hladina 

podzemní vody cca -5,80 m pod úrovní čisté podlahy v 1NP. Zemina bude uskladněna na 

deponii v severovýchodním rohu pozemku investora. Výkopy provedeny dle PD. Hloubení 

základových pasů, přípojek, inženýrských sítí, zpevněných ploch a oplocení budou 

prováděny strojně nebo ručně. Dno stavební jámy bude odvodněno vyřešeným 

odvodňovacím potrubím (viz. výkres výkopů) v hloubce -3,720 m 

, které po provedení základů zustane jako trvalé. Odvodnění je vyspádováno do vsakovacích 

jímek. Jejiž velikost byla stanovena výpočtem. V části rotundy, hloubka výkopu je v -4,220 m 

bude vykopána studna s hloubkou dna v – 6,220 m. Studna ze studničních skruží bude 

zajišťovat odvodnění nižšího dna rotundy. Po provední základových konstrukcí zůstane jako 
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součást prostoru, bude zvlhčovat prostor a její hladina spodní vody bude hlídána čidlem na 

detekci hladiny vody. Případně bude odčerpávána preš technickou místnost do kanalizace. 

Výpočet vsakovacích jímek: 

 

JÍMKA č.1 : 

Podzemní vsakovací zařízení - dimenzování 

Odvodňované plochy 

A = 43.44 m
2
     Upravené štěrkové plochy    sklon 1% až 5%    Ψ = 0.40    Ared = 17.376 m

2
 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 

1 – Velké Bílovice 

Návrhové a vypočítané údaje 

           

Ared 17.376 m
2
 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

Avz 0 m
2
 

plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích 

zařízení) 

p 0.2 rok
-1

  periodicita srážek 

kv 
0.00000100 m.s

-

1
 

koeficient vsaku 

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 

Qo 0 m
3
.s

-1
 regulovaný odtok 

Avsak 4.8 m
2
 velikost vsakovací plochy 

hd 38.7 mm návrhový úhrn srážek 

tc 360 min doba trvání srážky 

Qvsak 
0.0000024 m

3
.s

-

1
 

vsakovaný odtok 

Vvz 0.6 m
3
 

největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 

(návrhový objem) 

Tpr 71.7 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE  

 

JÍMKA č.2 : 

Odvodňované plochy 
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A = 56 m
2
     Upravené štěrkové plochy    sklon 1% až 5%    Ψ = 0.40    Ared = 22.4 m

2
 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 

1 – Velké Bílovice 

Návrhové a vypočítané údaje 

           

Ared 22.4 m
2
 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

Avz 0 m
2
 

plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích 

zařízení) 

p 0.1 rok
-1

  periodicita srážek 

kv 
0.00000100 m.s

-

1
 

koeficient vsaku 

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 

Qo 0 m
3
.s

-1
 regulovaný odtok 

Avsak 7.6 m
2
 velikost vsakovací plochy 

hd 48.6 mm návrhový úhrn srážek 

tc 480 min doba trvání srážky 

Qvsak 
0.0000038 m

3
.s

-

1
 

vsakovaný odtok 

Vvz 1 m
3
 

největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 

(návrhový objem) 

Tpr 71.8 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE  

4.2 Zakládání 

Základy objektu jsou tvořeny betonovými pasy z betonu C20/25 XC2 různé šířky a výšky 900 

mm. Založení je provedeno do nezámrzné hloubky -1,050 m pro horní část stavby a 

podzemní část je ve výšce -4,220 m k projektové nule. Do výkopu bude uložen po obvodu 

objektu zemnící pásek FnZn 30+4mm. Základová deska spodní stavby bude provedena 

z prostého betonu C20/25 XC2 tl. 100 mm vyztužena KARI síťí 150 x 150 x 6 mm na zemině, 

KARI síť bude fixována se svislou výztuží procházející ztraceným bedněním PREFA u 

svislých obvodových konstrukcí. Horní deska bude provedena ze stejného betonu a také 

proložena KARI sítí 150 x 150 x 6 mm. Základová spára bude před betonáží začistěná, čistá 

a suchá. Dále zde bude provedeno odvodnění, jež bylo řešeno v PD. Trvalé odvodňovací 

potrubí bude vyspádováno do dvou záchytných vsakovacích jímek, jejich poloha je dána ve 

výkersu situace. Každé potrubí opatřeno PP šachtou DN400 se dnem s lapačem písku, dno 

se nachází v hloubce -4,500 m. Každá jímka by pak měla mít stejnou revizní šachtu pro 

kontrolu hladiny vody. Pŕed betonáži je nutné, bay základovou spáru posoudil 



 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Číslo zakázky 

1000 

 Zakázka: VINAŘSKÝ DŮM S UBYTOVÁNÍM Členění: F. 

 

Strana 7 - 12 

projektant,statik, nebo stavební dozor a provedl o tom zápis do stavebního deníku. Veškeré 

násypy mezi základovými konstrukcemi provedeny z dostatečně únosné a zhutnitelné 

zeminy, hutnení bude provedeno na relativní ulehlost zeminy Id = 0,95 (95%) 

4.3 Svislé nosné konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce spodní stavby tvoři ztracené benění PREFA šíře 400mm na MVC 

5,0. Ztracené bednění bude vyztuženo betonářskou výztuží R10 – v každé vrstvě vodorovně 

dva pruty v celé délce a svisle 0,5 m od sebe. Výztuž je fixována k základové desce. 

K nosnému zdivu je doplnéna izolace XPS URSA tl. 80 mm vytažena do výšky -0,270m 

Svislé nosné konstrukce nadzemní části jsou provedeny z keramických tvárnic plněných 

minerální vatou POROTHERM 36,5 T PROFI na MVC 2,5 MPa. Sloupy u podloubí jsou 

tvořeny ztraceným bedněním šíře 450 mm. Kolárna je vystavěna z tvarovek POROTHERM 

30 PROFI, jedná se o nevytápénou část objektu. V místě průchodu vnitřní kanalizace a 

vodovodní přípojky nustno do nosných zdí suterénu osadit prostupy pro vedení přípojek.  

 

4.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukci nad 1PP tvoří strop z panelů SPIROLL tl.250 mm  a šiřky 1200mm (viz. 

výkres skladby stropu), stějně tak i strop nad 1NP, který je tlouštky 300 mm. ŽB ztužující 

věnec na něž jsou panely ukládány jsou v 1PP výšky 170 mm a u 1NP jsou výšky 250 mm, 

oba věnce jsou vyztuženy 4mi ocelovými pruty R12 mm a třmínky E6 mm po 200 mm. 

Překlady nad otvory ve zdivu jsou navrženy keramické PTH a doplňují věnec, ostatní 

překlady napŕ v podzemní části jsou tvořeny ocelovými profily UPE různých výšek dle 

specifikací provařených mezi sebou. Strop 2NP bude proveden jako zavěšený 

sádrokartonový podhled s vloženou tepelnou izolací systému Rigips. 

ŽB věnce navazujíci na stropní konstrukci jsou proměnlivé šírky s vloženou výztuží R12. 

 

Konstrukce schodiště 

Veškerá schodiště nacházející se v objektu jsou ŽB, většinou vetknutá do nosných zdí a u 

stropní konstrukce zmonolitněna a fixována výztuží do probetonovaného stropního panelu 

SPIROLL, viz. výkresy skladby stropu. 

Parametry schodišť: 

- schodiště vnitřní do 2NP:  šířka ramene 1000 mm; stupně 18x 172x260 mm; 

výška zábradlí 1 000 mm 

- schodište venkovní na terasu: šířka ramene 1250 mm, 17 x 185 x 250 mm, 

výška zábradlí 1000 mm 

- schodiště do 1PP z vnitřní chodby: šířka ramene 1000 mm, 15 x 187 x 250 

mm, výška zábradlí 1000 mm 

- schodiště do 1PP z venkovní části: šiřka ramene 1600 mm, 15 x 187 x 253 

mm, výška madla 1000 mm 
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4.5 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je v jedné části sedlová se štítovou stěnou a vikýŕi, výška hřebene je zde 

7,830 m a polovalbová s vikýři, kde je hřeben ve výšce 8,620 m. Dřevěný krov sklonu 38° je 

pak pokryt střešní keramickou krytinou BRAMAC s červenohnědou glazurou. Stejně tak jsou 

i provedeny vikýře. Střešní rovina navazuje i na část nad kanceláří, kde je sklon střechy 22°. 

Krov je vaznicového typu v jedné části se středovými vaznicemi a v druhé části i s vaznicí 

vrcholovou. Vaznice jsou provázány mezis sebou tesařskými spoji. Vaznice krovu jsou 

podporovány ocelovými sloupky dvou profilů UPE provařených mezi sebou a položeny na 

roznášecím plechu na stropní konstrukci. Styk sloupku a vaznice je řešen v detailu D07. 

Většina sloupků krovu jsou zasazeny do příček ve 2NP, ty které vystupují do interiéru budou 

opláštěny SDK. Vzhledem k délkám prvků se předpokládá spojení pomocí příložek a 

typickými dřevěnými spoji. Dřevo smrkové rostlé, třída pevnosti C24 / S10 / SI, třída vlhkosti 

II. Prvky krovu viz. výkres krovu. Krov doporučuji sanovat fungicidním přípravkem (např. 

BORONIT). 

4.6 Komíny 

Komín: systém SCHIEDEL, komínové těleso  SCHIEDEL ABSOLUT 14L14., 360 x 830 mm. 

Tvarovka vyztužena v rozích dle detailu D06. Nad střešní rovinou je komínové těleso 

opatřeno komínovou hlavou schiedel final, barva červenohnědá. 

4.7 Obvodový plášť 

Jako povrchová úprava obvodových konstrukcí byla zvolena akrylátová barva WEBER  

v odstínu béžovém na povrchovou omítku VC POROTHEMR UNIVERSAL.  Soklová část 

obložena obkladem z umělého kamene. 

4.8 Příčky a dělící konstrukce 

Příčky v 1NP z tvárnic POROTHERM 11,5 a 8 P+D,P10 na maltu vápenocementovou 

2,5MPa. V podkroví jsou příčky ze sádrokartonu RIGIPS Duragips tl. 150 mm, Rw=54 Db. 

Překlady otvorů jsou navrženy dle použitého zdícího systému viz. specifikace ve výkresech. 

4.9 Izolace 

4.9.1 Izolace proti zemní vlhkosti a vodě 

Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonu je pro objekt navržen pás PVC-P folie STAFOL 

914, Folie bude vytažena min. 250 mm nad upravený terén. 

Hydroizolace terasy je ve složení horkého oxidovaného asfaltu AOSI 85/25 a jako vrchni část 

použit bodově natavény SBS modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL.  
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4.9.2 Izolace tepelné 

Izolace Podlahy 1PP 

Tepelná izolace ISOVER N tl. 60 mm, umístěné nad ŽB deskou a HI. 

Izolace podzemních stěn 

Tepelná izolace XPS URSA, tl. 80 mm 

Izolace 1NP 

Tepelná izolace ISOVER N tl. 90 mm. umístěné nad ŽB deskou a HI a mezi stropní kcí. 

Izolace podlahy 2NP 

Tepelná izolace ISOVER N tl. 120 mm. 

Střecha 

Izolace střechy je uvažovaná ve dvou vrstvách, mezi krokve izolace ISOVER ISOPHEN 

PLUS tl. 180mm a jako přídavná izolace pod krokve taktéž ISOVER ISOPHEN PLUS tl. 70 

mm. 

 

Tepelně technické požadavky 

Použité materiály pro stavební konstrukce stěn a střechy jsou navržené v souladu s normou 

ČSN 73 0540-2 Změna Z1. (viz. příloha tepelně technického posouzení) 

4.10 Podlahy 

Veškeré nášlapné vrstvy podlah musí mít koeficient smykového tření n  0,6.  

Výškové úrovně jednotlivých typů podlah budou shodné. Rozhraní jednotlivých typů 

nášlapných vrstev jsou překryty přechodovou lištou. Jednotlivé druhy podlah jsou uvedeny 

v legendách na jednotlivých výkresec a jejich skladby popsány ve výkresu řezu. 

4.11 Truhlářské výrobky 

Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků jsou uvedeny ve výpisu PSV. 

4.12 Zámečnické výrobky 

Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků jsou uvedeny ve výpisu PSV. 

4.13 Klempířské výrobky 

Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků jsou uvedeny ve výpisu PSV. 

4.14 Sklenářské výrobky 

Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků jsou uvedeny ve výpisu PSV. 

4.15 Obklady 

Dodavatel provede ve všech prostorách stavby práce, které se týkají malování stěn a stropů, 

natěračských a lakýrnických prací. Pro všechny uvedené práce v tomto oddíle předloží 

dodavatel zadavateli a projektantovi vzorky keramických obkladů, dlažeb, maleb a nátěrů. 

Práce mohou být provedeny až po odsouhlasení vzorků. 
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Obklady stěn a dlažba budou provedeny na základě výběru investora. Pro lepení obkladů a 

dlažeb  doporučujeme použít tmel a spárovací hmotu od renomovaných výrobců (např. 

MAPEI, PCI, Schömburg, Sika …). Ukončení obkladů a rohů bude provedeno plastovými 

lištami v barvě obkladu. 

Úpravy povrchů – podlahy, stropy, stěny budou odpovídat příslušným normám a budou 

prováděny podle platných technologických pravidel výrobců jednotlivých materiálů. 

4.16 Podhledy 

Podhledy v podkroví ze sádrokartonu na závěsný ocelový rošt - systém RIGIPS.  

Úpravy povrchů budou odpovídat příslušným normám a budou prováděny podle platných 

technologických pravidel výrobce RIGIPS. 

4.17 Omítky 

Omítky vnitřní jsou vápenocementové POROTHERM UNIVERSAL.Venkovní fasádu tvoří  

tepelněizolační perlitová omítka porotherm TO jako základní vrstvu, dále pak VC omítka 

POROTHERM UNIVERSAL a následně povrchová úprava barvy. 

4.18 Malby a nátěry 

Dodavatel provede ve všech prostorách stavby práce, které se týkají malování stěn a stropů, 

natěračských a lakýrnických prací. Pro všechny uvedené práce v tomto oddíle předloží 

dodavatel zadavateli a projektantovi vzorky keramických obkladů, dlažeb, maleb a nátěrů. 

Práce mohou být provedeny až po odsouhlasení vzorků. Fasáda bude provedena barvou 

WEBER.TON AKRYLÁT odstínu HOME 3073 

 

4.19 Barevné řešení 

Viz výkresy pohledů. 

5 Technické zařízení  

Kanalizace, voda, elektroinstalace, ústřední topení, větrání a klimatizace, rozvod plynu a jiné 

budou podrobně popsány v samostatných zprávách jednotlivých specialistů. Objekt bude 

vytápěn plynovým kotlem. Mistnost kolárny se uvažuje bez vytápění. U sklepních prostor se 

uvažuje se dvěma klimatizovanýma jednotkama, které budou temperovat teplotu na 10°C. 

Technické zařízení nebylo předmětem diplomové práce. 

6 Zvláštní požadavky a jejich řešení 

6.1 Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost byla řešena v samostatné příloze PD. 
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6.2 Péče o životní prostředí 

Realizací tohoto záměru nedojde k zhoršení vlivu na životní prostředí. Negativní účinky 

staveb na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech (zákon č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 

86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 334/1990 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích). Topným médiem  vytápění a ohřevu TUV bude 

elektrická energie a biomasa. Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace. 

Odpadky budou ukládány do popelových nádob a smluvně odváženy oprávněnou firmou na 

skládku domovního odpadu. 

6.3 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 

V průběhu výstavby je třeba dodržovat vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a 

Českého báňského úřadu č.601/2006 Sb. a příslušných novel o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích. Dále jsou to následující normy: 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení. 

ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb 

ČSN 73 0031 Stavební konstrukce a základy. Základní ustanovení pro výpočet. 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení. 

ČSN 33 2000 Elektrická zařízení 

ČSN 34 1050 Předpisy pro kladení silových elektrických vedení 

ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Ochrana před bleskem 

ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením pro osoby bez 

elektrotechnické kvalifikace 

ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů  

6.4 Ochrana proti hluku 

Při používání a výstavbě bude dodrženo nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V budově se nenáchází žádné hlučné zařízení, ani 

procesy spojené s provozem nebudou nijak omezovat okolí v požadavcích na ochranu hluku. 
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7 Závěr 

Při výstavbě je nutné dodržovat veškeré technologické pravidla použitých výrobků a systémů 

a platné ČSN. Spáry  mezi nestejnorodými materiály, u nichž by se mohli po zatvrdnutí 

omítky tvořit trhliny opatřit bandážemi, rabicovým pletivem nebo jinak zajistit. Před předáním 

staveniště investor zajistí vytýčení stávajících podzemních vedení. O tomto vytýčení, 

případně požadavcích na ochranu těchto vedení je nutno provést záznam do stavebního 

deníku ve smyslu ustanovení „O geodetických pracích ve výstavbě“. V místě křížení 

jednotlivých tras vedení výkop provádět ručně na vzdálenost stanovenou správcem vedení. 

Zákresy tras stávajících vedení v koordinační situaci neslouží k jejich vytyčení. Vytyčení je 

nutno objednat u správců jednotlivých sítí. Při provádění prací je nutné dodržovat zásady 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, 01/2013 

        Vypracoval : Bc.Lukáš Tuček 



  

 ZÁVĚR: 
  

 Diplomová práce je zhotovena dle vyhlášky č.499/2006 Sb.  

Závěrem bych uvedl, že projektová dokumentace se od studie moc neliší. Nebyly nutné moc 

velké zásahy. Tvarově a dispozičně se myšlená studie zachovala i v projektové dokumentaci. 
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   Vyhláška c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
  Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 
   Vyhláška 309/2006 Sb - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 
    Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov 
 
Použitá literatura: 
 
   Ing. Jarmila KLIMEŠOVÁ: Nauka o pozemních stavbách - Modul M01. Studijní  

opora. Brno 2005. 
   Ing. Marie RUSINOVÁ, Ph.D., Ing. Táňa Juráková, Ing. Markéta Sedláková:  

Požární bezpečnost staveb - Modul M01. Studijní opora. Brno 2006 
   Ernst NEUFERT: Navrhování staveb. Consultinvest, Praha 2000. 
 Čítanka výkresů: Jan Novotný (2007) 
 
Použité CSN a EN normy: 
 
   CSN-01-3420 -  výkresy pozemních staveb 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 2009 
   ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

2010 
    ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
   ČSN 73 0532 Akustika- Ochrana proti hluku v budovách a posuzování  

akustických vlastností stavebních výrobků- Požadavky 
   ČSN 73 0540-1,2,3,4 – Tepelná ochrana budov.  ČNI Praha. 2007 
   ČSN 73 4130 - schodiště a šikmé rampy 
 ČSN 75 9010 – vsakovací zařízení 2012 

Webové stránky výrobců a dodavatelů: 

   www.baumit.cz   
   www.dektrade.cz 
 www.cad-detail.cz 

www.prefa.cz 
   www.wienerberger.cz 
   www.isover.cz 
   www.rockwool.cz 
 www.bramac.cz 
   www.rako.cz 
   www.soudal.cz 
 www.velux.cz 
   www.tzb-info.cz 
   www.ferona.cz 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62779&nr=309%7E2F2006&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62779&nr=309%7E2F2006&rpp=15#local-content
http://www.soudal.cz/


   www.weber-terranova.cz 
   www.portal.geostore.cz 
   www.nahlizenidokn.cuzk.cz 
   www.schiedel.cz 
   www.juta.cz 
 
Použité výpočetní programy: 
 
  Svoboda,Z., Teplo 2009 pro Windows, výpoctový program pro PC  
  Svoboda,Z., Ztráty 2009 pro Windows, výpoctový program pro PC  
 
Seznam použitých zkratek: 
 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
NÚC    nechráněná úniková cesta  
PTH  porotherm 
KCE     konstrukce  
MVC     malta vápenno cementová  
NP      nadzemní podlaží  
S  podzemní podlaží 
PBS      požární bezpečnost staveb  
PO      požární ochrana  
PT      původní terén  
SPB     stupeň požární bezpečnosti  
ÚT      upravený terén  
ŽB      železobeton  
p. č.     parcelní číslo  
k.ú.      katastrální území  
PD   projektová dokumentace 
EPS  expandovaný polystyrén 
XPS  extrudovaný polystyrén 
 

http://www.juta.cz/


SEZNAM PŘÍLOH:  
 
SLOŽKA – A 

1  - TITULNÍ LIST  
2   - ZADÁNÍ VŠKP-  DIPLOMOVÉ PRÁCE  
3   - ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE VŠKP 
4   - BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP  
5 - POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE VŠKP 
6 - PROHLÁŠENÍ O PRŮVODNOSTI VŠKP, PODPIS AUTORA  
7 - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP,  
  PODPIS AUTORA  
8 - PODĚKOVÁNÍ 
9 - OBSAH/ÚVOD 
10 - VLASTNÍ TEXT PRÁCE – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
11 - ZÁVĚR 
12 - SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A ZKRATEK  
13 - SEZNAM PŘÍLOH 
 
SLOŽBA – B 

       
S.1  – SITUACE STAVBY     1:300  

 S.2  – PŮDORYS 1PP      1:100 
S.3  – PŮDORYS 1NP      1:100  

 S.4 – PŮDORYS 2NP      1:100  
 S.5 – STUDIE VÝŠKOVEHO MODULU - ŘEZ A-A  1:100  

 

 
SLOŽKA – C 
 A  – PRŮVODNÍ ZPRÁVA      
  B –  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  C  –  SITUACE STAVBY  

 C.1 -  CELKOVÁ SITUACE STAVBY    1:200  
  
 D   –  DOKLADOVÁ ČÁST 

  D.1 –  ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
STAVEBNÍCH  KCÍ  

   D.2 –  VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU 

   D.3 –  VÝPOČET ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU OBJEKTU 
 
 E  –  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
F   –  DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

  F.1.1. - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

   F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA   

      VÝKRESY: SO 01 

   F.1.1.2.2 -  VÝKRES VÝKOPŮ  1:50  
   F.1.1.2.3 -  VÝKRES ZÁKLADŮ  1:50  
   F.1.1.2.4 -  1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ 1:50  
   F.1.1.2.5 -  1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1:50  
   F.1.1.2.6 -  2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1:50  
   F.1.1.2.7 -  VÝKRES SKLADBY STROPU 1S  1:50  
   F.1.1.2.8 -  VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 1NP 1:50  
   F.1.1.2.9 -  VÝKERS ŘEZŮ A-A, B-B, C-C 1:50  
   F.1.1.2.10 - VÝKRES KROVU  1:50  
   F.1.1.2.11 - VÝKRES POHLEDŮ  1:50 
   F.1.1.2.12 - VÝKRES STŘECHY  1:50 

       DETAILY:  

   F.1.1.2.13 - DETAIL 01 – ATIKY 1:10 
   F.1.1.2.14 - DETAIL 02 – ZÁKLADU PODSKLEPENÉ ČÁSTI 1:10  
   F.1.1.2.15 - DETAIL 03 – STŘEŠNÍ OKNO VELUX  1:10  
   F.1.1.2.16 - DETAIL 04 – PARAPETU VIKÝŘE  1:10  
   F.1.1.2.17 - DETAIL 05 - SVĚTLOVODU  1:10  
   F.1.1.2.18 - DETAIL 06 – PROSTUPŮ KOMÍNOVÉHO TĚLESA 1:15 
   F.1.1.2.19 - DETAIL 07 – ULOŽENÍ VAZNICE NA OCEL. SLOUPEK 1:10 

      VÝPISY:  

   F.1.1.2.20 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ      
   F.1.1.2.21 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

  F.1.1.2.22 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 
          

F.1.3. - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

   F.1.3.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO  
         ŘEŠENÍ   
    

 


