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Abstrakt�
Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby objektu vina�ství s možností ubytování. 
Celý areál se skládá z hlavního objektu, objektu pro uskladn�ní techniky a venkovních 
d�ev�ných chatek pro p�echodné bydlení v letním období. V diplomové práci je �ešen v 
rozsahu projektu pro provedení stavby hlavní objekt, ve kterém je umíst�n celý provoz výroby 
vína, ubytování pro deset osob a zázemí celého areálu. 
Všechny objekty jsou na pozemku vhodn� umíst�ny ke sv�tovým stranám a jsou logicky 
propojeny komunikacemi mezi sebou. 
Objekt je kompletn� podsklepen, je zde umíst�na p�evážná �ást výroby a degusta�ní místnost 
s prezentací vína. P�dorysný tvar nadzemních �ástí je tvaru písmene „U“ s celkem dv�ma 
nadzemními podlažími. 
V celém druhém nadzemním podlaží je vytvo�ena klidová zóna pro hosty. Každý pokoj má 
navržený balkón s p�kným výhledem na okolní vinice. 
Zast�ešení objektu je �áste�n� plochými st�echami s extenzivní zelení a pultovými d�ev�nými 
vazníky zapadajícími do okolní krajiny. �
�

Klí�ová slova�
Vina�ství, degusta�ní místnost, výroba vína, zd�ný systém, železobetonový strop, plochá 
st�echa, pultová st�echa, terasa �
�

�

�

Abstract�
The diploma thesis deals with the design of a winery with accommodation facilities. 
The whole area consists of the main building, a building for storage of garden equipment and 
wooden cabins for lodging during summer time. The diploma thesis is mostly focused on the 
design of the main building with the winemaking facilities, five rooms on the second floor 
and technical background. 
All buildings in the area are appropriately placed considering the cardinal points and they are 
logically connected with each other by means of roads. 
The main building is fully provided with cellars where the largest part of the production and 
the sampling and presentation rooms are found. The shape of the floor plan displays a shape 
of the letter “u” with two above-ground floors. 
The whole second above-ground floor is created as a relaxation zone for the guests. Each 
room has its private balcony with a nice view of the neighbouring vineyards. 
The roofing is implemented by the flat roof with extensive vegetation and wooden roof 
trusses, fitting into the surrounding landscape.  
�

Keywords�
The winery, sampling room, winemaking, brick system, reinforced concrete ceiling, flat roof, 
shed roof, roof terrace  
…�
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1. Úvod
  
Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby objektu vina�ství s možností ubytování. 
Celý areál se skládá z hlavního objektu, objektu pro uskladn�ní techniky a venkovních 
d�ev�ných chatek pro p�echodné bydlení v letním období. V diplomové práci je �ešen v 
rozsahu projektu pro provedení stavby hlavní objekt, ve kterém je umíst�n celý provoz výroby 
vína, ubytování pro deset osob a zázemí celého areálu. 
Všechny objekty jsou na pozemku vhodn� umíst�ny ke sv�tovým stranám a jsou logicky 
propojeny komunikacemi mezi sebou. 
Objekt je kompletn� podsklepen, je zde umíst�na p�evážná �ást výroby a degusta�ní místnost 
s prezentací vína. P�dorysný tvar nadzemních �ástí je tvaru písmene „U“ s celkem dv�ma 
nadzemními podlažími. 
V celém druhém nadzemním podlaží je vytvo�ena klidová zóna pro hosty. Každý pokoj má 
navržený balkón s p�kným výhledem na okolní vinice. 
Zast�ešení objektu je �áste�n� plochými st�echami s extenzivní zelení a pultovými d�ev�nými 
vazníky zapadajícími do okolní krajiny.  



2. Vlastní text práce
  
Vlastní text práce je díky svému rozsahu za�len�n do p�ílohové �ásti, konkrétn� Složka �. 2 – 
Textová �ást. 



3. Záv�r
  
V rámci diplomové práce byla zhotovena provád�cí dokumentace, která m�že být použita pro 
výstavbu objektu vina�ství s p�echodným ubytováním dle platných požadavk�, p�edpis� a 
norem. Veškeré materiály, které jsou v této práci zmín�ny, vyhovují platným normám. Mým 
cílem bylo navrhnout objekt vina�ství, který svým �ešením umož�uje kompletní výrobu vína 
s možností konání i kulturních akcí. 
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5. Seznam použitých zkratek a symbol�

S   Podzemní podlaží 
NP  Nadzemní podlaží 
UT  Upravený terén 
PT   P�vodní terén 
PD  Projektová dokumentace 
Sb.  Sbírka 
PÚ  Požární úsek 
k.ú.  Katastrální území 
p.�.  Parcelní �íslo 
�.p.  �íslo popisné 
EPS  Expandovaný polystyrén 
XPS  Extrudovaný polystyrén 
HI   Hydroizolace 
TI   Tepelná izolace 
AP  Asfaltový pás 
OZN  Ozna�ení 
TL  Tlouš�ka 
VŠ  Vodom�rná šachta 
EL  Elektrom�rový rozvad��
RŠ  Revizní šachta 
HUP  Hlavní uzáv�r plynu 
DN  Sv�tlý pr�m�r potrubí 
R   Tepelný odpor 
U   Sou�initel prostupu tepla 
B.p.v.  Balt po vyrovnání 
VUT  Vysoké u�ení technické 
FAST  Fakulta stavební 
DPS Dokumentace pro provedení stavby 
EN  Evropská norma 
ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 

Standardization) 
BOZP  Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
SV  Sv�tlá výška 
KV  Konstruk�ní výška 
PB  Prostý beton 
ŽB  Železobeton 
TI   Tepelná izolace 
EPS  Expandovaný polystyren 
XPS  Extrudovaný polystyren 
HI   Hydroizolace 
AP  Asfaltové pás 
K-ce  Konstrukce 



PE   Polyethylen 
PVC  Polyvinylchlorid 
�i   Návrhová vnit�ní teplota v zimním období [°C] 
�ai,u  Návrhová teplota vnit�ního vzduchu v zimním období [°C] 
�im  P�evažující návrhová vnit�ní teplota [°C] 
��10  Pokles dotykové teploty podlahy [°C] 
��10,N  Maximální hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C] 
�ex  Návrhová teplota prost�edí p�ilehlého k druhé stran� konstrukce [°C] 
��v(t)  Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období [°C] 
��v(t),N  Maximální hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období [°C] 
��ai,max  Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti [°C] 
��ai,max,N  Požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty v místnosti [°C] 
	i   Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu v zimním období [%] 
	i,r  Relativní vlhkost vnit�ního vzduchu pro stanovení požadovaného teplotního 

faktoru vnit�ního povrchu [%] 
fRsi,N  Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnit�ního povrchu [-] 
fRsi  Tepelný faktor vnit�ního povrchu [-] 

   Sou�initel tepelné vodivosti [W/mK] 
c   M�rná tepelná kapacita [J/kgK] 
u   Faktor difuzního odporu [-] 
�   Objemová hmotnost [kg/m3] 
Rsi  Odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ním povrchu [m2K/W] 
Rse  Odpor p�i p�estupu tepla na vn�jším povrchu [m2K/W] 
�   Lineární �initel p�echodu tepla [W/K] 
x   Bodový �initel p�echodu tepla [W/K] 
Mc  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry v konstrukci [kg/m2] 
Mc,N  Maximální množství zkondenzované vodní páry v konstrukci [kg/m2] 
Mev  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry v konstrukci [kg/m2] 
n50,N  Intenzita vým�ny vzduchu [-] 
A   Plocha [m2] 
V   Objem [m3] 
HT  Celkový m�rný tepelný tok obalovými konstrukcemi [W/K] 
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nerozebíratelnou vazbou tvořit jen náležitosti uvedené v bodech a) – m). přílohy podle bodu  
 n), kterými jsou zpravidla podklady, výpočty, výkresy a zdrojové kódy, mohou tvořit 
samostatnou nebo samostatné přílohy. Vše je pak vloženo do tvrdých spisových desek se 
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