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Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby objektu 

rodinného vinařství. Rozsah řešeného objektu, počet nadzemních a podzemních podlaží 

a situování stavby, bude podrobně stanoven na základě uznané semestrální práce 

z předmětu CH008 Diplomový seminář (S-PST). Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem 

vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 

a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní 

zástavby. Dokumentace bude v souladu s přílohou č.6 k vyhlášce č. 62/2013 Sb. obsahovat 

část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie 

obsahující předběžné návrhy budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující 

předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou 

vizualizaci budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů všech 

podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) 

sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou 

i dokumenty podrobností dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných 

detailů, popř. další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP 

bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. 

Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených 

popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části 

dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy 

budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", 

i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva 

a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 

č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 
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Předmětem diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro 

novostavbu rodinného vinařství (řadová zástavba mezi stávající objekty rodinných 

domů). Stavba se skládá z více druhu prostor podle funkčního využití. Slučuje se zde 

funkce obytná (byt v 2NP a malý pension pro účely degustace vína), prostory pro 

obchod a služby (prodejna vína, degustace) a prostory pro skladování (sklady vína – 

sudy/koše). Stavba má tři podlaží, suterén je zcela zapuštěn do terénu. Stavba bude 

umístěna přibližně 500 metrů JZ směrem od středu obce Lednice (584631), okres 

Břeclav, kraj Jihomoravský, na stavebních pozemcích 756/1, 756/2 a 755. 

novostavba, rodinné vinařství, Lednice, bydlení, obchod a služby, skladování, řadová 

zástavba, sedlová střecha, plochá střecha 

The topic of this diploma thesis is the planning and realisation of a project 

documentation for a new building of a family viticulture (to be built between existing 

terraced houses). The building consists of several types of spaces according to the 

functional use. 

It connects the living function (an apartment on the second floor and a small 

guesthouse for degustation purposes), rooms for the store and services (the wine 

shop, degustation) and the room for stocking (wine storage - barrels/baskets). The 

building has three floors, the basement is entirely embedded into the terrain. The 

building will be located approximately 500 metres SW from the city centre of Lednice 

(584631), within the district of Břeclav in the South-Moravian region, on the lots 

756/1, 756/2 and 755.  

new building, family viticulture, Lednice, living, business and services, storage, 

terraced houses, saddle roof, flat roof 
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Úvod 
 

 Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby rodinného 

vinařství. Stavba je umístěna přibližně 500 metrů JZ směrem od středu obce Lednice 

(584631), okres Břeclav, kraj Jihomoravský na stavebních pozemcích 756/1, 756/2 a 755. 

 Objekt je řešen jako řadová zástavba mezi stávající zástavbu převážně rodinnými 

domy. Novostavba rodinného vinařství je navržena tak, aby splnila požadavky územního 

plánu a respektovala současnou okolní zástavbu. 

 Stavba se skládá s více druhů prostor podle funkčního využití. Slučuje se zde funkce 

obytná (byt v 2NP a malý pension pro účely degustace vína), prostory pro obchod                 

a služby (prodejna vína, degustace) a prostory pro skladování (sklady vína – sudy/koše). 

 Novostavba rodinného vinařství je navrhnuta v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.  

 Projektová dokumentace obsahuje 7 složek: Složka č. 1. – Složka č.2.  

 Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce. Složka č. 2–C Situační výkresy. Složka č. 3 

- D.1.1 Architektonicko – stavební řešení. Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční 

řešení. Složka č.  5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. Složka č.  6 – Stavební fyzika. 

Složka č. 7 – Specializace: betonové konstrukce. 

 Cílem práce je vytvoření projektové dokumentace rodinného vinařství dle platných 

právních požadavků, předpisů a norem. 
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A. 1 Identifikační údaje 

A. 1. 1 Údaje o stavbě 
 a) název stavby 

  NOVOSTVBA RODINNÉHO VINAŘSTVÍ 
  

 b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

 pozemků) 

  Lednice (okres Břeclav, kraj Jihomoravský) 

 parc. č.: 756/1, 756/2 

 k.ú. Lednice na Moravě (679828) 

 

 c) předmět projektové dokumentace 

  Projekt řeší novostavbu rodinného vinařství (řadová zástavba mezi 

stávající objekty rodinných domů). 

 Stavba se skládá s více druhu prostor podle funkčního využití. Slučuje se zde 

funkce obytná (byt v 2NP a malý pension pro účely degustace vína), prostory pro 

obchod a služby (prodejna vína, degustace) a prostory pro skladování (sklady vína – 

sudy/koše). 

Charakter stavby:  Novostavba trvalého charakteru. 

Druh výstavby:   Dodavatelsky  

 

A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi 
 a) jméno, příjmení a místo trvalého bydliště (fyzická osoba) 

  Baroň Mojmír. Ing., Ph.D. 

  Slovácká 786, 59144 Lednice 

 

A. 1. 3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

 (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 

 přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

  

 Bc. Kateřina Plodíková, Mírová 1777/43, 594 01, Velké Meziříčí 

  Katerina.Plodikova@vut.cz  

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace 

  Bc. Kateřina Plodíková 
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace  

  Bc. Kateřina Plodíková 

 

A. 2 Seznam vstupních podkladů 
- digitální katastrální mapa 

- investorem odsouhlasená studie stavby 

- vlastní prohlídka stávajícího pozemku a sousedních vazeb 

- existence stávajících veřejných sítí v okolí pozemku (plynovod, vodovod, 

elektrorozvody, kanalizace) 

 

A. 3 Údaje o území 
 a) rozsah řešeného území  

Rozsah řešeného území je dán: 

Pozemky určeným pro stavbu (pozemek 756/1 - výměra 254 m2, pozemek 756/2 - 

výměra 62 m2) jsou v majetku investora stavby: Baroň Mojmír. Ing., Ph.D., 

Slovácká 786, 59144 Lednice. 

Pozemek určený pro stavbu (pozemek 755 – výměra 378 m2) je v majetku: 

Bartošová Marie, Václavkova 501, 69144 Lednice 1/2, Koráb Antonín, Slovácká 

687, 69144 Lednice ½. Zde bude vydán souhlas vlastníka pozemku, na němž má být 

stavba umístěna. Majitelé pozemku parc. č. 755 souhlasí se záměrem investora      

a daný pozemek bude prodán později investoru. 

 

 Stavba bude umístěna přibližně 500 metrů JZ směrem od středu obce Lednice 

(584631), okres Břeclav, kraj Jihomoravský na stavebních pozemcích 756/1, 756/2 

a 755. Polohopisné zaměření pozemku určené pro realizaci je dáno souřadnicemi       
N 48°47.89292', E 16°48.00885'. 

 

Místo stavby je v současnosti zastavěné dvěma rodinnými domy (č.p. 300 na parc. 

č. 756/1 a č.p. 301 na parc. Č. 755) a nachází se v zastavitelném území obce Lednice. 

Před zahájením stavby bylo zažádáno o demolici stávajících budov. Projekt 

demolice stávajících rodinných domů není součástí této projektové 

dokumentace.   

 

 Terén stavebního pozemku 756/1 a 755, na kterém se novostavba rodinného 

vinařství nachází je rovinný a v západní části má cca 3,8 m převýšení. Stavební 

pozemek 756/2 je rovinný a napojuje se na pozemek 756/1. Převýšení vyrovnává 

výškový rozdíl východní (asfaltová komunikace – ulice Cihlářská) a západní 

(panelová komunikace – ulice Čechova) komunikace. 
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 Pozemky, na kterých bude umístěna stavba je podle současného územního plánu 

obce Lednice v části obce, kde platí regulační a limitující podmínky v obytných 

zónách.  

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (např. zákon                                 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

  

 V bezprostředním okolí stavby se nenachází žádná památková rezervace. 

  

 Navrhovaná stavba umístěná v obci Lednici se nachází v památkové zóně – 

Lednicko-Valtický areál. Upřesnění typu ochrany – krajinná památková zóna. 

Lednicko-Valtický areál byl v prosinci roku 1996 zapsán do Seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO. (dle serveru monumnet.npu.cz ke dni 1.1.2018) 

  

 V obci Lednici se nachází několik památek patřící k národním kulturním 

památkám, kulturním památkám nebo nemovitým kulturním památkám. V těsné 

blízkosti navrhované stavby se však nenachází ani jedna. Nejbližší je socha           

sv. Jana Nepomuckého (ulice Mikulovská) či měšťanský dům (ulice Břeclavská 

361).  

 Socha sv. Jana Nepomuckého, která byla zapsána do státního seznamu jako 

kulturní památka před r. 1988, socha je od navrhované stavby vzdálena vzdušnou 

čarou cca 235 m. Měšťanský dům, který byla zapsána do seznamu jako kulturní 

památka před r. 1988, dům je od navrhované stavby vzdálena vzdušnou čarou cca 

220 m. (dle serveru monumnet.npu.cz ke dni 8. 8. 2017) 

 

Archeologické lokality (dle serveru monumnet.npu.cz ke dni 1.1. 2018) 

 V bezprostředním okolí stavby se vyskytuje několik archeologických lokalit.  

 Nejbližší archeologická lokalita UAN, název intravilán, kategorie UAN I 

(poř.č.SAS: 34-23-07/13) je vzdálena vzdušnou čarou cca 225 m od řešeného 

pozemku (severozápadním směrem). Další archeologická lokalita UNA, název 

radnice a středověké jádro obce Lednice, kategorie UAN I (poč.č.SAS: 34-23-08/3) 

je vzdálená vzdušnou čarou cca 290 m od řešeného pozemku (severovýchodním 

směrem), Řešený pozemek se nachází v lokalitě UAN II (poř.č.SAS: -) 

 

Zvláště chráněné území (dle serveru mapy.nature.cz 1. 1. 2018) 

 Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), v aktuálním znění, 

vymezuje šest kategorií zvláště chráněných území, národní parky (NP), chráněné 

krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), 

národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP). 
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 V širokém okolí pozemku se nenachází žádné velkoplošné zvláště chráněné 

území. Nejbližší velkoplošné chráněné území je ,, Chráněná krajinná oblast Pálava“ 

ve vzdálenosti cca 4,8 km vzdušnou čarou. 

 V širším okolí pozemků stavby se nachází 3 maloplošná zvláště chráněná území 

(MZCHÚ): 

- Pastvisko u Lednice (NPP) – nachází se severním směrem ve vzdušné 

vzdálenosti cca 1,1 km, předmětem ochrany je ochrana mokřadního biotopu 

pro vzácné druhy živočichů.  

- Lednické rybníky (NPR) – nachází se jižním směrem ve vzdušné vzdálenosti 

cca1,65 km, předmětem ochrany je ochrana ptactva a jiné zvířeny, květeny          

a krajinného rázu, tvořící rybníky Zámecký, Mlýnský, Prostřední, Hlohovecký 

a Nesyt se spojovacími stokami. 

- Květné jezero (PP) – nachází se severním směrem ve vzdušné vzdálenosti cca 

3 km. Jedná se o mrtvé rameno s menší vodní plochou v údolní nivě Dyje, 

kdysi šlo o významnou lokalitu vodních rostlin. 

 

Mezinárodně významné části přírody  

(dle serveru mapy.nature.cz 1.1.2018) 

 Pozemky stavby neleží v žádné mezinárodně významné části přírody. 

 V širším okolí pozemku se nachází 2 mezinárodně významná část přírody,  které 

padají pod Ramsarskou  úmluvu o  ochraně  mokřadů,  patří  tam  Lednické rybníky      

a Mokřady Dolního Podyjí. Ani jedna část neleží na stavebních pozemcích. 

 Celý pozemek leží v biosférické rezervaci Dolní Morava. 

 

Památné stromy (dle serveru mapy.nature.cz 1.1.2018) 

 V širokém okolí pozemku stavby se nenachází žádné památné stromy 

(samostatně stojící, stromořadí ani skupina stromů).  

Územní systém ekologické stability (dle serveru mapy.nature.cz 1.1.2018) 

 Pozemky stavby neleží v žádném z územního systému ekologické stability. 

 V širších okolí pozemků stavby se nachází několik Území systému ekologické 

stability:  

- nadregionální biocentrum – koncepce (2017) 

- regionální biokoridor – ÚTP ÚSES ČR (1996) 

- regionální biocentrum – ÚTP ÚSES ČR (1996) 

- osa nadregionálního biokoridoru – ÚTP ÚSES ČR (1996) 

- nadregionální biokoridor – ÚTP ÚSES ČR (1996) 

- nadregionální biocentrum – ÚTP ÚSES ČR (1996) 
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Veřejnosti přístupné jeskyně (dle serveru mapy.nature.cz 8. 8. 201.1.2018) 

 V širokém okolí pozemku stavby se nenachází žádné veřejnosti zpřístupněné 

jeskyně.  

 

 

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

(dle serveru mapy.nature.cz 1. 1. 2018) 

Pozemky stavby neleží v žádné z oblastí chráněných území Natura 2000. 

 V širokém okolí pozemků stavby se nachází evropsky významné lokality – Niva 

Dyje, Lednické rybníky, Lednice – zámek, Bezručova alej, Rybniční zámeček a ptačí 

oblast Lednické rybníky. 

 

Záplavová území (dle serveru mapy.nature.cz 1. 1. 2018) 

 Stavba nezasahuje do území ohrožené záplavami. Parcely stavby se nenachází 

v místech, které by byly opakovaně zasaženy povodní a kde by hrozilo nebezpečí 

záplav. 

 c) údaje o odtokových poměrech  

 Geologický průzkum nebyl proveden, základové podmínky se předpokládají 

vhodné. Podzemní voda se předpokládá pod úrovní základové spáry. Před betonáží 

základových konstrukcí bude přizván geolog k posouzení základových poměrů             

a v případě potřeby budou základové konstrukce znovu posouzeny. 

 Novostavba rodinného vinařství svádí všechny dešťové vody do veřejné jednotné 

kanalizace. Původní rodinné domy stojící na stavebním pozemku odváděli dešťové 

vody, také jako zbytek ulice, do veřejné jednotné kanalizace. Odtokové poměry 

území se danou stavbou nemění. 

  Novostavba má trochu více zpevněních ploch, všechny dešťové vody ze 

zpevněných ploch budou svedeny do retenční nádrže s regulovaným odtokem do 

jednotné kanalizace. 

 

 d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas  

Pozemky, na kterých bude umístěna stavba je podle současného územního plánu 

obce Lednice v části obce, kde platí regulační a limitující podmínky v obytných 

zónách.  

 

Prostorová regulace (cit. dle textové části stávajícího ú.p. Lednice): 

 V obytných zónách je nutno dodržovat stavební čáru, určující minimální odstup 

od ulice maximální výšku objektu danou okolní zástavbou. V některých částech obce 

je stanovena pevná stavební čára. V Lednici je zásadně stanovena maximální výška 

obytné zástavby (2 nadzemní podlaží) a sklonitá střecha. 

 Navržená stavba požadavkům vyhovuje. 
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Funkční regulace (cit. dle textové části stávajícího ú.p. Lednice): 

 Preferována je funkce obytná, a to včetně ploch přídomních zahrad a dvorků. 

Přípustnou vedlejší funkcí v obytných zónách je zřizování vestavěného občanského 

vybavení, které svým provozem nenarušuje obytnou funkci (zejména výrobní 

služby). Nepřípustnou činností je těžká průmyslová a zemědělská výroba (chov 

zvířat je podmíněn souhlasem hygienika a předpokládá se pouze v množství pro 

osobní potřebu).  

Navržená stavba požadavkům vyhovuje.  

 

Navržená stavba i její umístění není v rozporu s platnou, a tedy závaznou 

územně plánovací dokumentací obce Lednice. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem      

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací  

 

Navržená stavba i její umístění není v rozporu s platnou, a tedy závaznou 

územně plánovací dokumentací obce Lednice. 

 

 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

 Stavba vyhovuje obecným požadavkům na využití území (dle vyhlášky               

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších 

předpisů (vyhlášek 269/2009 Sb., 22/2010 Sb., 20/2011 Sb. a 431/2012 Sb.). 

 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Navržená stavba i její umístění jsou v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

 h) seznam výjimek a úlevových řešení  

 Na stavbu nebyly vydány žádné výjimky ani úlevová řešení. Žádné nové výjimky 

ani úlevové řešení nejsou navrženy 

 Projektantovi není známo, že by byly v minulosti vydány nějaké výjimky nebo 

úlevová řešení na řešené území (pozemky parc.č.: 756/1, 756/2, 755 k.ú. Lednice na 

Moravě). 

 

 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  

Na stavbu se nevztahují žádné související a podmiňující investice. 

 

 j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

 nemovitostí) 
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Stavba budovy novostavby rodinného vinařství: 

 Navrhovaná stavba bude umístěna přibližně 500 metrů JZ směrem od středu obce 

Lednice (584631), okres Břeclav, kraj Jihomoravský na stavebních pozemcích 756/1, 

756/2 a 755 katastrálním území Lednice na Moravě (679828). 

 

Pozemky určeným pro stavbu (pozemek 756/1 - výměra 254 m2, pozemek 756/2 - 

výměra 62 m2) jsou v majetku investora stavby: Baroň Mojmír. Ing., Ph.D., 

Slovácká 786, 59144 Lednice. 

Pozemek určený pro stavbu (pozemek 755 – výměra 378 m2) je v majetku: 

Bartošová Marie, Václavkova 501, 69144 Lednice 1/2, Koráb Antonín, Slovácká 

687, 69144 Lednice ½. Zde bude vydán souhlas vlastníka pozemku, na němž má být 

stavba umístěna. Majitelé pozemku parc. č. 755 souhlasí se záměrem investora     

a daný pozemek bude prodán později investoru. 

 

Informace o pozemcích parc.č. 756/1, 756/2 určeným pro stavbu (stavební objekt, 

zpevněné plochy): 

756/1 Vlastník: Baroň Mojmír. Ing., Ph.D., Slovácká 786, 59144 Lednice 

Číslo LV: 5295 

  Výměra: 254 m2 

  Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

  Způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

  Seznam BPEJ: parcela nemá evidované BPEJ 

Nejsou evidována žádná omezení vlastnického práva ani nejsou evidovány 

žádné jiné zápisy. 

756/2 Vlastník: Baroň Mojmír. Ing., Ph.D., Slovácká 786, 59144 Lednice 

Číslo LV: 5295 

  Výměra: 62 m2 

  Druh pozemku: ostatní plocha 

  Způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

  Seznam BPEJ: parcela nemá evidované BPEJ 

Nejsou evidována žádná omezení vlastnického práva ani nejsou evidovány 

žádné jiné zápisy. 

755 Vlastník: Bartošová Marie, Václavkova 501, 69144 Lednice 1/2 

       Koráb Antonín, Slovácká 687, 69144 Lednice 1/2 

Číslo LV: 8 

  Výměra: 378 m2 

  Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

  Způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

  Seznam BPEJ: parcela nemá evidované BPEJ 

  Omezení vlastnického práva: Věcní břemeno užívání 

  Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 
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Informace o dotčeném (sousedním) pozemku parc.č. 919/11 určeným pro 

odvodněnou manipulační plochu, která může plnit funkci stání pro automobil: 

Dotčený pozemek se nacházejí rovněž katastrálním území Lednice na Moravě 

(679828) v obci Lednice (okres Břeclav, kraj Jihomoravský). 

Manipulační plocha napojená na pozemní komunikaci je navržena na západní 

straně stavebního pozemku a v malém rozsahu (9.2 m2) leží na pozemku parc.               

č. 919/11 patřící obci Lednici. Napojení manipulační plochy na komunikaci bude na 

dohodě s obcí Lednici. 

 

Informace o dotčeném (sousedním) pozemku parc.č. 759/1 určeným pro vstupní 

rampu před objektem: 

Dotčený pozemek se nacházejí rovněž katastrálním území Lednice na Moravě 

(679828) v obci Lednice (okres Břeclav, kraj Jihomoravský). 

Vstupní rampa je navržena na východní straně stavebního pozemku a v malém 

rozsahu (8.4 m2) leží na pozemku parc. č. 759/1 patřící obci Lednici. Realizace 

vstupní rampy bude na dohodě s obcí Lednici. Dále pozemek bude před objektem do 

štěrkován do výšky vjezdu do objektu, cca přidání vrstvy štěrku 1–12 cm. Stávající 

plocha před objektem je stěrková, zde se nejedná o realizaci nové plochy. 

 

Sousední pozemky a stavby na nich: 

 Sousední pozemky se nacházejí rovněž katastrálním území Lednice na Moravě 

(679828) v obci Lednice (okres Břeclav, kraj Jihomoravský). 

 

Seznam dotčených parcel, parc. č: 

741/1 LV 10001; Vlastnické právo: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70, 

69144 Lednice; 471 m2  

 Druh pozemku: ostatní plocha; Způsob ochrany nemovitosti: nejsou 

evidovány žádné způsoby ochrany; Seznam BPEJ: parcela nemá 

evidováno BPEJ; Omezení vlastnického práva: nejsou evidována žádná 

omezení; Jiné zápisy: změna výměr obnovou operátoru  

757/1 LV 814; Vlastnické právo: Pelánek Pavel, Cihlářská 788, 69144 

Lednice;148 m2 

 Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; Způsob ochrany 

nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany; Seznam BPEJ: 

parcela nemá evidováno BPEJ; Omezení vlastnického práva: nejsou 

evidovány žádná omezení  

 Stavba na parcele s č.p. 788 
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756/1 LV 10001; Vlastnické právo: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70, 

69144 Lednice; 6492 m2 

 Druh pozemku: ostatní plocha; Způsob ochrany nemovitosti: nejsou 

evidovány žádné způsoby ochrany; Seznam BPEJ: parcela nemá 

evidováno BPEJ; Omezení vlastnického práva: nejsou evidována 

omezení vlastnického práva; Jiné zápisy: změna výměr obnovou 

operátu  

919/11 LV 10001; Vlastnické právo: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70, 

69144 Lednice; 612 m2 

 Druh pozemku: ostatní plocha; Způsob ochrany nemovitosti: nejsou 

evidovány žádné způsoby ochrany; Seznam BPEJ: parcela nemá 

evidováno BPEJ; Omezení vlastnického práva: věcné břemeno (podle 

listiny) 

919/20 LV 814; Vlastnické právo: Pelánek Pavel, Cihlářská 788, 69144 

Lednice; 55 m2 

 Druh pozemku: ostatní plocha; Způsob ochrany nemovitosti: nejsou 

evidovány žádné způsoby ochrany; Seznam BPEJ: parcela nemá 

evidováno BPEJ; Omezení vlastnického práva: nejsou evidovány žádná 

omezení  
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A. 4 Údaje o stavbě 
 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Novostavba trvalého charakteru. 

 

 b) účel užívání stavby  

 Projekt řeší novostavbu rodinného vinařství (řadová zástavba mezi 

stávající objekty rodinných domů). 

 Stavba se skládá s více druhu prostor podle funkčního využití. Slučuje se zde 

funkce obytná (byt v 2NP a malý pension pro účely degustace vína), prostory pro 

obchod a služby (prodejna vína, degustace) a prostory pro skladování (sklady vína – 

sudy/koše). 

 

 c) trvalá nebo dočasná stavba  

Trvalá stavba. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (např. zákon                                

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), (kulturní 

památka apod.)  

 Jedná se o novostavbu na pozemcích, na němž v současnosti stojí rodinné domy. 

Stávající stavby budou zbourány, projekt odstranění původních staveb není 

předmětem této projektové dokumentace. Původní stavby, sloužící jako objekty 

pro bydlení, nejsou pod ochranou památkové péče, tedy nejedná se o žádnou kulturní 

památku obce Lednice. 

 

 Hotová novostavba nebude kulturní památkou. 

 

 Na pozemcích stavby není známo žádné doložené archeologické naleziště. 

Řešené pozemeky se nachází v lokalitě UAN II (poř.č.SAS: -). V bezprostředním 

okolí stavby se vyskytuje několik archeologických lokalit.  Nejbližší archeologická 

lokalita UAN, název intravilán, kategorie UAN I (poř.č.SAS: 34-23-07/13) je 

vzdálena vzdušnou čarou cca 225 m od řešeného pozemku (severozápadním 

směrem). Další archeologická lokalita UNA, název radnice a středověké jádro obce 

Lednice, kategorie UAN I (poč.č.SAS: 34-23-08/3) je vzdálená vzdušnou čarou cca 

290 m od řešeného pozemku (severovýchodním směrem). 

 

 Navrhovaná stavba umístěná v obci Lednici se nachází v památkové zóně – 

Lednicko-Valtický areál. Upřesnění typu ochrany – krajinná památková zóna. 

Lednicko-Valtický areál byl v prosinci roku 1996 zapsán do Seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO. Pozemky, na kterých bude realizována novostavba 

spadají dle platného územního planu – dle koncepce prostorového uspořádání do 

kategorie V. Území ostatní.   
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 V. Území ostatní – území nemající, vzhledem ke své poloze, bezprostřední vztah 

k předmětu ochrany Lednicko-Valtického areálu. Výstavba nových objektů podléhá 

regulaci z hlediska funkčního využití, objemu a architektonického výrazu staveb. 

 

 V obci Lednici se nachází několik památek patřící k národním kulturním 

památkám, kulturním památkám nebo nemovitým kulturním památkám. V těsné 

blízkosti navrhované stavby se však nenachází ani jedna. Nejbližší je socha sv. 

Jana Nepomuckého (ulice Mikulovská) či měšťanský dům (ulice Břeclavská 361).  

Socha sv. Jana Nepomuckého, která byla zapsána do státního seznamu jako kulturní 

památka před r. 1988, socha je od navrhované stavby vzdálena vzdušnou čarou cca 

235 m. Měšťanský dům, který byla zapsána do seznamu jako kulturní památka před 

r. 1988, dům je od navrhované stavby vzdálena vzdušnou čarou cca 220 m. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

 

Údaje o dodržení technických požadavků na stavby 

 

 Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 

2009 o technických požadavcích na stavby v platném znění (včetně vyhlášky 

č.20/2012 Sb. ze dne 09.01.2012, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb.,                      

o technických požadavcích na stavby), stanovující požadavky na stavby, které 

náležejí do působnosti obecných stavebních úřadů. 

 Dále budou dodržena závazná ustanovení obsažená v příslušných technických 

normách a vyhláškách. Navržená stavba je v souladu s požadavky příslušných 

norem. 

 

Údaje o dodržení obecných technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 

 Podmínky a způsob řešení staveb dle požadavků pro bezbariérové užívání stavby 

je dáno vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. 

 

Požadavky na stavby občanského vybavení 

 § 6 

 (1) Stavbou občanského vybavení se rozumí: 

 c) stavba pro obchod a služby, 

  Prodejna vína v přízemí je řešena jako bezbariérová (vstupní  rampa, 

dveře s průchozí šířkou 900 mm). 

  Degustace v podkroví je řešena jako bezbariérová (vstupní plocha 

v minimálním spádu 1 %, dveře s průchozí šířkou 900 mm, bezbariérové WC) 
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  j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s     

 celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob. 

  Ubytovací část má ˂ než 20 osob – požadavek není kladen. 

 

 Na zbylé prostory není bezbariérové užívání stavby předepsáno                        

(byt v podkroví komerční části, skladovací plochy). 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z  jiných 

právních předpisů (např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání  jaderné 

energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění  některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů ani jiný obdobný právní předpis není touto stavbou nijak dotčen. 

  

 Stavbou nejsou dotčeny ani jiné obdobné právní předpisy. 

 

 g) seznam výjimek a úlevových řešení  

 Na stavbu nebyly vydány žádné výjimky ani úlevová řešení. Žádné nové výjimky 

ani úlevové řešení nejsou navrženy. 

 Projektantovi není známo, že by byly v minulosti vydány nějaké výjimky nebo 

úlevová řešení na řešené území (pozemky parc.č.: 756/1, 756/2, 755 k.ú. Lednice na 

Moravě). 

 

 h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná  plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 

Zastavěná plocha  

- zastavěná plocha stavebního objektu SO-01:  501,16 m2  

- zastavěná plocha stavebního objektu SO-06 – venkovní zpevněné  

 plochy: 

a) Nádvoří (zbylé plochy)   65,47 m2 

b) Cesty, vstupní plochy   70,74 m2 

c) Kačírek okolo SO-01   10,60 m2 

Celkem SO-06               146,81 m2  

 Celková zastavěná plocha SO-01, SO-06: 647,97 m2 

 

Podlažní plocha 

- 1S  187,07 m2  

- 1NP  277,07 m2  

- 2NP  447,08 m2  

Celková podlažní plocha objektu SO-01: 911,22 m2 
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Podlahová plocha 

- 1S  165,06 m2  

- 1NP  207,28 m2  

- 2NP  332,37 m2  

Celková podlahová plocha objektu SO-01: 707,71 m2 

 

Obestavěný prostor 

- obestavěný prostor objektu SO-01: 3360,2 m3 

 

Obsazení objektů osobami 

• Prodejna vína: 1 osoba  

• Byt 2+kk (v podkroví): 2 osoby (jedná se o osoby (pár) zajištující 

provoz novostavby rodinného vinařství, byt bude sloužit pro ubytování 

personálu – nejsou započítávány do celkového počtu osob v SO-01) 

• Skladovací prostory (sklady vína v sudech, v koších): 1osoba  

• Degustace (personál): 1osoba  

• Degustace (zákazníci): max. 32 osob (místa k sezení) 

• Terasa: max. 14 osob (místa k sezení) 

• Ubytovací část (personál): 1 osoba  

• Ubytovací část (zákazníci): max. 14 osob  

 

Celkový počet osob v objektu: 63 osob 

 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.)  

 

 Výpočet potřeby vody  

 Výpočet potřeby vody je proveden dle směrných čísel spotřeby uvedených ve 

vyhláškách 428/2001 Sb, 146/2004Sb, 515/2006 Sb, 120/2011 Sb a 48/2014 Sb, 

kterými se provádí zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu. 

 

Směrné číslo spotřeby dle příl. 12 vyhl. 120/2011 Sb:  

Byt        35 m3/rok*osoba 

Vinárna (výčep, podávání studených jídel)   60 m3/rok*osoba 

Pension (většina pokojů má WC a koupelnu 

 s tekoucí teplou vodou)      45 m3/rok*lůžko 

Dovoz jídla, mytí nádobí, WC, umyvadla   3 m3/rok*osoba 
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 Výpočet proveden pro 2 osoby v bytě a 3 prodejce vinárny (1 osoba prodejna vína 

a degustace 2 osoby). Ubytování max. 14 lůžek a jeden pracovník. Denní potřeba 

počítána pro 365 dní v roce.  

 

Celková roční potřeba vody…    925 m3/rok  

Průměrná denní potřeba vody…    2,534 m3/den  

Maximální denní potřeba vody (koef. kd=1,5) … 3,801 m3/den  

Maximální hodinová potřeba vody (koef. kh=1,8) … 0,285 m3/hod  

 

 

 

Množství splaškových odpadních vod 

 Celkové množství splaškových odpadních vod … 925 m3/rok 

 Průměrné denní množství splaškových odpadních vod… 2,534 m3/den 

 

Dešťová kanalizace 

Plochy parcel: 

 Parcela č. 756/1       SP =  254 m2 

Parcela č. 756/2       SP =     62 m2 

Parcela č. 755       SP =    378 m2 

Celkem        SC =    694 m2 

Střecha s nepropustnou horní vrstvou (koef. odtoku 1)  SA1 =  507 m2 

Zpevněné plochy (koef. odtoku 0,90)    SA2 =  61 m2 

 

 Max. povolený odtok dešťových vod do veřejné kanalizace stanovený 

provozovatelem řádu:  

Qd1= (SC*0,35)*0,0161 = (694*0,35)*0,0161 = 3,91 l/s 

  Výpočtový odtok dešťových vod do veřejné kanalizace       

   Qd2= (SA1*1,00)*0,03 + (SA2*0,90)*0,02 = (507*1,00)*0,03 + 

    (61*0,90)*0,02  = 16,31 l/s 

 Řízený odtok z retenční nádrže, kam budou svedeny jen čisté srážkové vody ze 

střech tedy činí Qd2–Qd1= 15,30 – 3,91 = 12,4 l/s  

  

 Podmínka:  

 Qd1 < Q d2   není splněna! Nutno navrhnout retenční nádrž 

 

Je navržena retenční nádrž o celkovém objemu 8 m3.  

 

 

Zásobování teplem 

 Navrženým zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je navržen plynový 

kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W s nerezovým výměníkem v rozsahu 
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regulovaného výkonu 2,4-24,1kW (80/60 °C). Palivem bude zemní plyn 2,0 kPa. Plynový 

kotel splňuje emisní limity pro označení ekologicky šetrný výrobek. Příprava teplé vody 

bude zajišťována v zásobníkovém nepřímotopném ohřívači vody o objemu 1000 l. 

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.: 

 

Nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, a způsob jeho dopravy, recyklace 

 a uložení (plán nakládání s odpadem) 

 

 Odpady vzniklé při stavbě budou evidovány, tříděny a odstraněny v souladu se 

Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění Vyhlášek Ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 Sb a č.383/2001 Sb, a dále místních vyhlášek                      

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Přehled odpadů vzniklých při demolici, výstavbě a provozu: 

 

Odpady z demolice  

 Předmětem této projektové dokumentace nejsou bourci práce stávajících objektu 

rodinných domů, které jsou umístěný na stavebním pozemku určeným pro následnou 

novou výstavbu novostavby. 

 

Odpady z výstavby 

 Nebudou používány materiály, při nichž by na stavbě vznikal odpad patřící mezi 

nebezpečné odpady. 

 Nově navržené části vnitřních rozvodů ZTI nebudou mít negativní vliv na životní 

prostředí, jsou použity materiály, které mohou být po ukončení životnosti recyklovány.  

 

Seznam předpokládaného odpadu vzniklého během výstavby, zatříděného do skupin dle 

„Katalogu odpadů“ přílohy č. 1 Vyhlášky 93/2016 Sb.: 

08  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, 

laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev 

12  Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 

15  Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné 

oděvy jinak neurčené 

17  Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst 

 

Během stavby bude dále vznikat komunální odpad. 

20  Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 

odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 
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Odpady z provozu objektu 

 Vzhledem k náplni a funkčnímu využití objektu bude z části produkován běžný 

komunální odpad (skupina 20 01 a 20 03 dle přílohy č. 1 Vyhlášky 93/2016 Sb). Dalším 

odpadem pravděpodobně budou občas obaly (skupina 15 01). Příležitostně budou 

odváženy do sběrného dvora nebo sběrných surovin. 

 

Seznam předpokládaného odpadu vzniklého během užívání hotové stavby, zatříděného 

do skupin dle „Katalogu odpadů“ přílohy č. 1 Vyhlášky 93/2016 Sb.: 

20  Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 

odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

15  Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné 

oděvy jinak neurčené 

 

Třída energetické náročnosti budovy: 

 Výpočet energetické náročností řeší příloha č. 6 Stavební fyzika. 

 

 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na  etapy)  

Předpokládané zahájení stavby:  03/2018 

Předpokládané ukončení stavby: 03/2020 

 

 Nepředpokládá se členění stavby na etapy, celá stavba bude realizována                

a kolaudována najednou. 

 Upřesnění časové návaznosti jednotlivých částí stavby bude řešeno před 

zahájením stavebních prací ve spolupráci se stavební firmou, která vzejde 

z výběrového řízení. 

 Tato dodavatelská stavební firma vypracuje přehled rozhodujících dílčích termínů 

stavby včetně popisu postupu výstavby na základě odborného posouzení možností 

svých vlastních kapacit (počtů zaměstnanců, strojů a zařízení, dodávky materiálu a 

možnosti jeho dočasného skladování na staveništi, atd.) pro jednotlivé stavební 

činnosti (s ohledem na časový postup prací, jejich technologické návaznosti a nutné 

technologické přestávky, s ohledem na předpokládané počasí a teploty, atd.) a také 

kapacit svých dílčích subdodavatelů. Na základě všech těchto údajů zpracuje vybraná 

dodavatelská stavební firma harmonogram stavebních prací. 

 

 k) orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady stavby: 22 mil. Kč 
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A. 5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

Projektová dokumentace je členěna na tyto stavební objekty: 

SO-01 Novostavba rodinného vinařství 

SO-02 Vodovodní přípojka 

SO-03 Přípojka kanalizace 

SO-04 Přípojka plynu 

SO-05 Přípojka elektro nn 

SO-06 Venkovní zpevněné plochy 

SO-07 Venkovní zpevněné plochy 

 

Stavba obsahuje tato technická a technologická zařízení: 

Vnitřní osobonákladní výtah 

 

V Brně 01/2018      Bc. Kateřina Plodíková 
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B. 1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 

  Projekt řeší novostavbu rodinného vinařství (řadová zástavba mezi 

stávající objekty rodinných domů). 

 Stavba se skládá s více druhu prostor podle funkčního využití. Slučuje se zde 

funkce obytná (byt v 2NP a malý pension pro účely degustace vína), prostory pro 

obchod a služby (prodejna vína, degustace) a prostory pro skladování (sklady vína – 

sudy/koše). 

 Stavba bude umístěna přibližně 500 metrů JZ směrem od středu obce Lednice 

(584631), okres Břeclav, kraj Jihomoravský na stavebních pozemcích 756/1, 756/2 

a 755. Polohopisné zaměření pozemku určené pro realizaci je dáno souřadnicemi        

N 48°47.89292', E 16°48.00885'. 

 

Místo stavby je v současnosti zastavěné dvěma rodinnými domy (č.p. 300 na parc. 

č. 756/1 a č.p. 301 na parc. Č. 755) a nachází se v zastavitelném území obce Lednice. 

Před zahájením stavby bylo zažádáno o demolici stávajících budov. Projekt 

demolice stávajících rodinných domů není součástí této projektové 

dokumentace.   

 

 Pozemky, na kterých bude umístěna stavba je podle současného územního plánu 

obce Lednice v části obce, kde platí regulační a limitující podmínky v obytných 

zónách.  

 

Prostorová regulace (cit. dle textové části stávajícího ú.p. Lednice): 

 V obytných zónách je nutno dodržovat stavební čáru, určující minimální odstup 

od ulice maximální výšku objektu danou okolní zástavbou. V některých částech obce 

je stanovena pevná stavební čára. V Lednici je zásadně stanovena maximální výška 

obytné zástavby (2 nadzemní podlaží) a sklonitá střecha. 

 Navržená stavba požadavkům vyhovuje. 

 

Funkční regulace (cit. dle textové části stávajícího ú.p. Lednice): 

 Preferována je funkce obytná, a to včetně ploch přídomních zahrad a dvorků. 

Přípustnou vedlejší funkcí v obytných zónách je zřizování vestavěného občanského 

vybavení, které svým provozem nenarušuje obytnou funkci (zejména výrobní 

služby). Nepřípustnou činností je těžká průmyslová a zemědělská výroba (chov 

zvířat je podmíněn souhlasem hygienika a předpokládá se pouze v množství pro 

osobní potřebu).  
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Navržená stavba požadavkům vyhovuje.  

 

Navržená stavba i její umístění není v rozporu s platnou, a tedy závaznou 

územně plánovací dokumentací obce Lednice. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

 hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

 Polohopisné a výškopisné zaměření dotřených pozemků bylo vypracováno 

odbornou firmou. 

 Geologický průzkum nebyl proveden, základové podmínky se předpokládají 

vhodné. Podzemní voda se předpokládá pod úrovní základové spáry. Před betonáží 

základových konstrukcí bude přizván geolog k posouzení základových poměrů              

a v případě potřeby budou základové konstrukce znovu posouzeny. Únosnost 

základové spáry byla odhadnuta na tabulkovou hodnotu Rdt = 150kPa. 

 Radonové riziko bylo stanoveno pro tuto oblast jako nízké. 

 Stavebně historický průzkum nebyl a nebude prováděn. Na pozemku stavby 

v současnosti stojí objekty rodinných domu, které jsou určený k demolici. K projektu 

demolice bylo provedeno zaměření stávajícího stavu budov a prohlídka stavebně 

technického stavu. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Část pozemku 756/2 je dotčen vedením podzemního vedení elektro kabelu 

VN a nadzemního vedení elektro kabelu NN. Zmíněný pozemek je v katastrálním 

území Lednice na Moravě (679828). Na tomto pozemku (756/2) se uvažuje pouze ze 

zpevněnými/manipulačními plochami bez narušení stávajícího vedení 

elektrorozvodů. Vedení kabelu bude podřízeno zakládání stavby tak, aby nedošlo 

k narušení vedení, či ochranného pásma podzemního vedeného elektro kabelu VN či 

nadzemního vedení elektro kabelu NN.  

 

Ochranné pásmo podzemního vedení VN – 1,0 m na každou stranu od osy kabelu 

– vedení do 110 kV. Ochranné pásmo nadzemního vedení NN – 1,0 m na každou 

stranu od osy kabelu závěsného kabelu a 2,0 m na každou stranu od osy kabelu 

základního vodiče s izolací– vedení 1 kV – 35 kV. 

 

Další stávající ochranná a bezpečnostní pásma nejsou dotčena. Žádná nová 

ochranná a bezpečnostní pásma nebudou zřizována. Vzhledem k účelu objektu 

nebude během užívání stavby docházet k negativnímu vlivu na okolí stavby. 

Na pozemky nezasahují ani ochranná pásma lesa (50 m), ochranné pásmo 

vodního zdroje, ochranné pásmo dopravních staveb (železnice, silnice), ochranné 

pásmo hřbitova (100 m), apod.  
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Pozemky stavby se nenacházejí v záplavovém ani poddolovaném území ani na 

území s hrozícími sesuvy půdy ani na území se známými výskyty léčivých pramenů, 

zdroji nerostného bohatství apod., nejsou v blízkosti lesních pozemků. 

 

 Navrhovaná stavba umístěná v obci Lednici se nachází v památkové zóně – 

Lednicko-Valtický areál. Upřesnění typu ochrany – krajinná památková zóna. 

Lednicko-Valtický areál byl v prosinci roku 1996 zapsán do Seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO. Pozemky, na kterých bude realizována novostavba 

spadají dle platného územního planu – dle koncepce prostorového uspořádání do 

kategorie V. Území ostatní.   

 V. Území ostatní – území nemající, vzhledem ke své poloze, bezprostřední vztah 

k předmětu ochrany Lednicko-Valtického areálu. Výstavba nových objektů podléhá 

regulaci z hlediska funkčního využití, objemu a architektonického výrazu staveb. 

 

 V obci Lednici se nachází několik památek patřící k národním kulturním 

památkám, kulturním památkám nebo nemovitým kulturním památkám. V těsné 

blízkosti navrhované stavby se však nenachází ani jedna. Nejbližší je socha          

sv. Jana Nepomuckého (ulice Mikulovská) či měšťanský dům (ulice Břeclavská 

361).  Socha sv. Jana Nepomuckého, která byla zapsána do státního seznamu jako 

kulturní památka před r. 1988, socha je od navrhované stavby vzdálena vzdušnou 

čarou cca 235 m. Měšťanský dům, který byla zapsána do seznamu jako kulturní 

památka před r. 1988, dům je od navrhované stavby vzdálena vzdušnou čarou cca 

220 m. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území ani na území 

s hrozícími sesuvy půdy. 

Parcely stavby se nenachází v místech, které by byly opakovaně zasaženy 

povodní a kde by hrozilo nebezpečí záplav. Stavba se nenavrhuje v lokalitě, kde 

by se realizovala hornická či jiná důlní činnost, nebo které by byly poddolované 

v rámci budování jiných podzemních staveb. 

Na katastrálním území Lednice na Moravě není evidován dobývací prostor, 

nebyla zde vyhodnocena výhradní ložiska nerostů, nebo jejich prognózní zdroje          

a nebyla zde stanovena chráněná ložisková území, ani zde nejsou evidovány 

dobývací prostory. Rovněž zde nejsou evidována poddolovaná území z minulých 

těžeb. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.  

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob 

nebo zvířat (Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.), bezpečnost, 

zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby 

neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech 

(Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva), zejména tím, že 

a) nejsou uvolňovány látky nebezpečné pro zdraví a životy osob a zvířat a pro 

rostliny, 

b) nebudou přítomny nebezpečné částice v ovzduší, 

c) nedojde k uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 

d) nebude docházet k nepříznivým účinkům elektromagnetického záření 

(Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím 

zářením) Poznámka: Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před 

neionizujícím zářením, které uvádí tato vyhláška 268/2009, již bylo zrušeno 

nařízením vlády č. 291/2015 Sb., 

e) nedojde k znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, 

f) dojde k dostatečnému zneškodňování odpadních vod (splašková kanalizace 

bude napojena přes přečerpávající šachtu novou přípojkou do veřejné 

kanalizační sítě.) a kouře (Navrženým zdrojem tepla pro vytápění a přípravu 

teplé vody je navržen plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W 

s nerezovým výměníkem v rozsahu regulovaného výkonu 2,4-24,1kW (80/60 

°C). Kotel bude umístěn v prostoru 1S v samostatné místnosti. V tomto 

vyhrazeném a odděleném prostoru bude umístěn kotel, zásobníkový ohřívač 

vody a další technologie. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu bude 

proveden pomocí komínového tělesa Schiedel Uni Advacen, vnitřní ∅ 180 

mm, rozměr tělesa 360 x 360 mm) 

g) dojde k vhodnému nakládání s odpady (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech    

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů). Podrobněji viz kapitolu A.4.j), 

h) nedojde k výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu 

stavebních konstrukcí uvnitř staveb, 

i) jsou navrženy konstrukce dostatečných tepelně izolačních a zvukoizolačních 

vlastností podle charakteru užívaných místností, 

j) jsou navrženy materiály s vhodnými světelně technickými vlastnostmi               

a vhodné přirozené i umělé osvětlení místností. 
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 Stavba nebude měnit odtokové poměry území. Vzhledem k umístění objektu 

mezi ostatní zástavbou není možné zasakování dešťových vod. Novostavba 

rodinného vinařství svádí všechny dešťové vody do veřejné jednotné kanalizace. 

Původní rodinné domy stojící na stavebním pozemku odváděli dešťové vody, také 

jako zbytek ulice, do veřejné jednotné kanalizace.  

  Novostavba má trochu více zpevněních ploch, všechny dešťové vody ze 

zpevněných ploch budou svedeny do retenční nádrže s regulovaným odtokem do 

jednotné kanalizace. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Jedná se o novostavbu na pozemcích, na němž v současnosti stojí rodinné domy. 

Stávající stavby budou zbourány, projekt odstranění původních staveb není 

předmětem této projektové dokumentace. Původní stavby, sloužící jako objekty 

pro bydlení, nejsou pod ochranou památkové péče, tedy nejedná se o žádnou kulturní 

památku obce Lednice. 

 V rámci stavby tedy nevyplynou žádné požadavky na asanace nebo demolice 

stávajících staveb. Po bouracích pracích, kdy budou odstraněny stávající stavby RD, 

budou pozemky bez staveb či přístřešků. Pozemek bude v rámci bouracích prací 

pouze srovnám, žádné terénní úpravy nebudou během bouracích prací realizovány,   

z důvodu pozdější návaznosti na výkopové práce novostavby rodinného vinařství. 

 

 Nedojde ke kácení dřevin. Žádné stromy nebo náletové dřeviny se na pozemku 

nevyskytují. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Zemědělský půdní fond (ZPF) 

 Žádný z pozemku nenáleží do zemědělského půdního fondu. Nedojde tedy 

k trvalému ani dočasnému záboru. 

  

 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

 Žádný z pozemků stavby není pozemkem určeným k plnění funkce lesa – nedojte 

tedy k trvalému ani dočasnému záboru. Stejně tak nejsou do vzdálenosti ochranného 

pásma lesních pozemků 50 m žádné okolní pozemky určené k plnění funkce lesa.  
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní          

a technickou infrastrukturu) 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

 Stavba bude umístěna přibližně 500 metrů JZ směrem od středu obce Lednice 

(584631), okres Břeclav, kraj Jihomoravský na stavebních pozemcích 756/1, 756/2 

a 755. Polohopisné zaměření pozemku určené pro realizaci je dáno souřadnicemi        

N 48°47.89292', E 16°48.00885'. V katastrálním území Lednice na Moravě 

(679828). 

 

 Navrhnutý objekt leží mezi dvěma silničními komunikacemi. Ze západu pozemek 

přiléhá k místní panelové komunikaci (šířka cca 5,8m, komunikace slepá 

obousměrná, situována na ulici Čechova), která přiléhá k asfaltové komunikaci – 

Silnice II/422 (šířka cca 8,5 m, komunikace obousměrná). Z východu objekt přiléhá 

k místní asfaltové komunikaci (šířka cca 4,9 m, komunikace obousměrná, situována 

na ulici Cihlářská). Objekt bude přístupný z obou komunikací. 

 

Dopravní řešení řešené k ulici Cihlářská: 

 Z asfaltové komunikace na ulici Cihlářská, je v současnosti možnost před 

navrhovaným objektem parkovat na vyštěrkované ploše přiléhající k asfaltové 

komunikaci. Tato plocha bude i po realizaci novostavby zachována, ale bude před 

objektem do štěrkována do výšky vjezdu do objektu, cca přidání vrstvy štěrku 1–12 

cm, tak aby byl umožněn vjezd do novostavby rodinného vinařství. 

 Pro vstup do prodejny bude zřízen chodníček, vyrovnávající výškový rozdíl 

podlahy 1NP a původní štěrkové odstavné plochy. Chodníček bude tvořen rovnou 

částí před vstupem, na který se dostaneme před vyrovnávací chodníček ve spádu. 

Celý přístup bude z leštěného betonu.  

 Další vstupy do objektu jsou pomocí dvou vjezdu, jeden do komerční části (vjezd 

pro zásobování) a jeden do ubytovací části (vjezd pro hosty). Ve dvoře v ubytovací 

části se nachází malá částečně otevřená vestavěná garáž. Garáž je ze tří stran 

ohraničená svislými nosnými stěnami a zastřešena stropní konstrukcí, nad kterou 

jsou umístěny pokoje hostů. Jsou zde 4 parkovací místa pro osobní automobily hostů. 

 

Dopravní řešení řešené k ulici Čechova: 

 Z panelové komunikace na ulici Čechova, je v současnosti možnost před 

navrhovaným objektem parkovat přímo na dané panelové komunikaci, která je 

v části před stavbou realizována jako slepá obousměrná ulice, a to bez zákazu stání 

(v místě před novostavbou je to konec slepé ulice). 

 Zákazníci degustárny v podkroví budou mít možnost zaparkovat přímo na dané 

panelové komunikaci před vstupem do objektu. Na pozemku (parc. č. 756/2) 

investora bude zřízena manipulační plocha (z leštěného betonu či z kamenné dlažby), 

po které se bude umožněn pěší přístup do degustace. manipulační plocha z leštěného 
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betonu mlže plnit funkci stání pro automobil, bude ve spádu, směrem od objektu           

a na hranici pozemku bude použit AKU drén, pro zachytávání dešťové vody. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

 Budova bude připojena na nové přípojky plynovodu, splaškové kanalizace, 

dešťové kanalizace, vodovodu a elektro nn. 

 

Vodovodní přípojka 

 Nový objekt bude napojen novou vodovodní přípojkou z vodovodního řadu DN 

80 LT, vedeného ve veřejné komunikaci v ulici Cihlářská. Nová vodovodní přípojka 

bude v provedení PE100 SDR11 DN 32x3,0. 

Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrové šachtě (šachta ASIO Brno 

1200 x 900 mm) v krytém průjezdu, v komerční části.  Napojení přípojky na 

vodovodní řad bude provedeno navrtáním. Bude osazeno šoupátko se zemní 

soupravou. 

Potrubí bude uloženo do pískového lože, do paženého výkopu. Trasa vedení je 

s ohledem na ochranné pásmo sloupu el. vedení navržena v nejkratší možné trase 

s napojením kolmo na vodovodní řad v délce 9,55 m (7,8 m délka od veřejné sítě k 

objektu SO-01, 1,75 m od objektu SO-01 k VŠ). Trasa přípojky bude geodeticky 

zaměřena.  

Po provedení příslušných tlakových zkoušek bude potrubí řádně zasypáno, 

zhutněno a povrch uveden do původního stavu.  

 

Přípojka kanalizace 

Přípojkou jednotné kanalizace tak budou odváděny splaškové i dešťové odpadní 

vody. 

Přípojka bude provedena z potrubí PVC-U DN150 v celkové délce 7,62 m (6,62 

m délka od veřejné sítě k objektu SO-01, 1,00m od objektu SO-01 k revizní šachtě)   

a minimálním spádu 2 %. Přípojka bude napojena na stoku jednotné kanalizace DN 

400 PP, která je vedena v ulici Cihlářská. Napojení bude provedeno jádrovým 

vývrtem do horní 1/3 profilu stoky. Přípojka bude po jejím dokončení a provedení 

tlakových zkoušek geodeticky zaměřena!  

Nově bude zhotovena přípojka jednotné kanalizace v celkové délce cca 7,62 m, 

která bude zakončena v krytém průjezdu komerční části v revizní šachtě 1 (Tegra 600 

– sběrná šachta: revizní šachta se skládá z šachtového dna včetně těsnění – sběrné 

dno, korugované šachtové roury PP – vlnovec DN 600, betonový prstenec a litinový 

pojízdný poklop). Šachta má možnost tří vnitřních napojení. Napojení bude od 

přečerpávající jímky, revizní šachty 2 (stejný typ jak revizní šachta 1) a odpadní vody 

z 1NP (prodejna) a 2NP (byt v podkroví) komerční části. 

Úroveň 1S se nachází pod úrovní uliční stoky, pod hladinou vzduté vody, nelze 

tak odpadní vody z tohoto podlaží odvádět gravitačně. Na splaškové kanalizaci, 

odvádějící odpadní vody z 1S bude umístěna přečerpávací jímka (jímka z betonových 
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skruží DN 1000) se dvěma čerpadly s řezacím zařízením (1+1x záloha). Výtlačné 

potrubí bude vyvedeno 500 mm nad hladinu vzduté vody a zaústěno do revizí šachty 

1, které odvádí odpadní vody gravitačně do jednotné veřejné kanalizace. 

Revizní šachty 2 - sběrné (umístěna v druhém průjezdu), do které je napojena 

retenční nádrž s regulovaným odtokem dešťových vod a odpadní vody z 1NP a 2NP 

ubytovací části.  

Vzhledem k umístění objektu mezi ostatní zástavbou není možné zasakování 

dešťových vod. Zabudována retenční nádrž pro zadržení srážkových vod jen pod 

vnitřním nádvořím v ubytovací části. Nádrž bude sloužit k řízenému odtoku                    

a přepadem bude sloužit jako retenční objem, který bude rovnoměrně vypouštěn do 

jednotné kanalizace, pomocí dvou ponorných čerpadel. Výtlačné potrubí bude 

vyvedeno 500 mm nad hladinu vzduté vody a zaústěno do gravitační dešťové 

kanalizace vedoucí do revizní sběrné kanalizační šachy 2 a poté 1 napojené na 

jednotnou kanalizaci. 

 

Přípojka plynu 

 Pro nový plynofikovaný objekt bude zbudována nová plynovodní přípojka 

napojená na ocelový STL plynovod vedený v místní komunikaci na ulici Cihlářská. 

Napojení bude provedeno přípojkovým T-kusem ocel DN50/32. Přípojka bude             

z materiálu PE100 SDR11. Přípojka bude vyvedena na hranici pozemku do nové 

skříně ve fasádě.  Délka přípojky 5,64 m.  

 Skříň plynoměru bude plastová 500x500x300 mm s uzamykatelnými dvířky. Ve 

dvířkách budou provedeny řady větracích otvorů ve spodní a horní části. 

 

Přípojka elektro nn 

 Na nejbližším podpěrném bodě bude umístěna nová pojistková skříň. Svod 

z venkovního vedení do PS. Z pojistkové skříně povede nové hlavní domovní vedení 

kabelem CYKYJ 4x16 uloženým po celé trase v zemi, krytím 1,0 m a napojí 

elektroměrový rozvaděč. Rozvaděč bude umístěn na uliční fasádě objektu, přístupný 

pro odečet pracovníky distribuční společnosti. Délka přípojky 5,20 m. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Na stavbu se nevztahují žádné časové vazby, ani jiné podmiňující, vyvolané             

a související investice. 
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B. 2 Celkový popis stavby 
 

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 
 Projekt řeší novostavbu rodinného vinařství (řadová zástavba mezi 

stávající objekty rodinných domů). 

 Stavba se skládá s více druhu prostor podle funkčního využití. Slučuje se zde 

funkce obytná (byt v 2NP a malý pension pro účely degustace vína), prostory pro 

obchod a služby (prodejna vína, degustace) a prostory pro skladování (sklady vína – 

sudy/koše). 

Podlaha přízemí SO-01 - rodinného vinařství je navržena na úrovni 0,000 

0,000 = 173,300 m n. m. BPV 

Podlaha podkroví SO-01 - rodinného vinařství je navržena na úrovni +4,050 

+ 4,050 = 177,350 m n. m. BPV 

 

Zastavěná plocha  

- zastavěná plocha stavebního objektu SO-01:  501,16 m2  

- zastavěná plocha stavebního objektu SO-06 – venkovní zpevněné  

 plochy: 

a) Nádvoří (zbylé plochy)   65,47 m2 

b) Cesty, vstupní plochy   70,74 m2 

c) Kačírek okolo SO-01   10,60 m2 

Celkem SO-06               146,81 m2  

 Celková zastavěná plocha SO-01, SO-06: 647,97 m2 

 

Podlažní plocha 

- 1S  187,07 m2  

- 1NP  277,07 m2  

- 2NP  447,08 m2  

Celková podlažní plocha objektu SO-01: 911,22 m2 

Podlahová plocha 

- 1S  165,06 m2  

- 1NP  207,28 m2  

- 2NP  332,37 m2  

Celková podlahová plocha objektu SO-01: 707,71 m2 

 

Obestavěný prostor 

- obestavěný prostor objektu SO-01: 3360,2 m3 
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Obsazení objektů osobami 

• Prodejna vína: 1 osoba  

• Byt 2+kk (v podkroví): 2 osoby (jedná se o osoby (pár) zajištující 

provoz novostavby, byt bude sloužit pro ubytování personálu – nejsou 

započítávány do celkového počtu osob) 

• Skladovací prostory (sklady vína v sudech, v koších): 1osoba  

• Degustace (personál): 1osoba  

• Degustace (zákazníci): max. 32 osob (místa k sezení) 

• Terasa: max. 14 osob (místa k sezení) 

• Ubytovací část (personál): 1 osoba  

• Ubytovací část (zákazníci): max. 14 osob  

Celkový počet osob v objektu: 63 osob 
 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Novostavba rodinného vinařství je navržena tak, aby splnila požadavky územního 

plánu a respektovala současnou okolní zástavbu. Stavba bude umístěna přibližně 500 

metrů JZ směrem od středu obce Lednice (584631), okres Břeclav, kraj 

Jihomoravský, v katastrálním území Lednice na Moravě (679828), na stavebních 

pozemcích parc.č: 756/1, 756/2, 755. 

 

 Objekt je řešen jako řadová zástavba mezi stávající zástavbu převážně rodinnými 

domy. Speciální situační výkres ozn. C.5 zobrazuje urbanistickou strukturu ulice 

Cihlářské, její zastavěnost a orientaci střech, čemuž se navrhovaný objekt snaží 

maximálně přizpůsobit co do měřítka, tvaru a výšky. 

 

Místo stavby je v současnosti zastavěné dvěma rodinnými domy (č.p. 300 na parc. 

č. 756/1 a č.p. 301 na parc. Č. 755) a nachází se v zastavitelném území obce Lednice. 

Před zahájením stavby bylo zažádáno o demolici stávajících budov. Projekt 

demolice stávajících rodinných domů není součástí této projektové 

dokumentace.   

 

 Terén stavebního pozemku 756/1 a 755, na kterém se novostavba rodinného 

vinařství nachází je rovinný a v západní části má cca 3,8 m převýšení. Stavební 

pozemek 756/2 je rovinný a napojuje se na pozemek 756/1. Převýšení vyrovnává 

výškový rozdíl východní (asfaltová komunikace – ulice Cihlářská) a západní 

(panelová komunikace – ulice Čechova) komunikace. 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

 

Objekt je řešen jako řadová zástavba mezi stávající zástavbu převážně rodinnými 

domy. Půdorys objektu je rozdělen opticky na dva celky, které jsou propojeny 

vnitřním nádvořím či propojením v 2NP v části pensionu a každá část přiléhá k jiné 

účelové komunikaci (východ – ulice Cihlářská s asfaltovou komunikací, západ – 

ulice Čechova s panelovou komunikací). Tvar půdorysu je nepravidelný, s malým 

množstvím pravých úhlů. Nepravidelnost vznikla kopírování stávajícího tvaru 

pozemku 756/1 a 755. 

 

Stavba má tři podlaží. Podlaží 1S – suterén je zcela zapuštěn do terénu.  

 

Z konstrukčního řešení se jedná o kombinaci zděné konstrukce s konstrukcí 

z monolitického železobetonu, obě varianty jsou zateplené pěnovým fasádním 

polystyrenem, lokálně čedičovou vlnou. Čedičová vlna je použita ve styku se 

sousedními objekty a také pro zateplení 2NP v místě krytého průjezdu (stropní kce 

nad 1NP). Objekt bude založen na základové desce s náběhy (celý suterén) či na 

základových pásech. Proti pronikání zemní vlhkosti je objekt chráněn 

modifikovanými asfaltovými pásy v části nad základy z betonových pásů, 

hydroizolace v části základové desky s náběhy je zajištěna vodonepropustným 

betonem. Konstrukce střechy je tvořená dřevěným atypickým krovem respektující 

tvar půdorysu. Tvarově se jedná o několik sedlových střech (vždy čtyři štíty do ulice 

Cihlářská tak do ulice Čechova) spojených rovnými částmi či rovnou dvě sedlové 

střechy v návaznosti na sobě.  

Kontaktní zateplovací systém je opatřen venkovní silikátovou omítkou v bílém 

odstínu. Sokl je opatřen tmavě šedou stěrkovou omítkou. Okna, dveře a vrata budou 

dřevěná v přírodním odstínu dřeva. Střechu bude pokrývat mPVC folie s plastovými 

lištami vytvářející vzhled falcovaného plechu.  

 

Z architektonického řešení je patrná snaha o dodržení tradičního stylu této části 

obce, kde jsou v nejbližším sousedství štíty převážně směřovány do ulice. Stavba je 

navržena tak, aby svým vzhledem respektovala stávající venkovskou zástavbu, avšak 

za použití moderních a současných stavebních materiálů (střešní hydroizolační fólie, 

dřevěná okna s použitím dřevěných okenic, dřevěná vrata ve stylu venkovských 

stavení).  
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B. 2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
  

Dispoziční a provozní řešení 

Stavba má tři podlaží. Podlaží 1S – suterén je zcela zapuštěn do terénu. Dispozičně 

se dá novostavba rodinného vinařství rozdělit na dva samostatné celky (ubytovací 

část, komerční část), které umožnuje propojení v místě venkovního nádvoří. Západní 

převýšení stavebního pozemku umožnuje vstoupit v 1NP – přízemí z ulice Cihlářská 

(východní hranice pozemků) a do 2NP – podkroví z ulice Čechova (západní hranice 

pozemků). 

 

Dispoziční řešení ubytovací části: 

 Ubytovací část má dvě nadzemní podlaží, bez suterénu. 

 Tento objekt bude sloužit pro ubytování hostů s možností snídaně, kterým bude 

poskytnuta degustace vína. Ubytování nebude veřejné pro účel jiného vyžití v obci 

Lednici, je tedy pouze na požádání majitele navrženého objektu, slouží pouze 

nárazově, a ne vždy v plné kapacitě (nejedná se o veřejný objekt pro ubytování turisty 

mířící za krajinou a památkami v obci Lednici).  

 První nadzemní podlaží – přízemí, je zpřístupněno z ulice Cihlářská (východní 

hranice pozemku). Nachází se zde zázemí pro ubytování hostů (recepce, vjezd 

krytým průjezdem na kryté parkoviště uvnitř nádvoří, společenská místnost – 

podávání snídaní, hygienické zázemí) tak i personálu (recepce, hygienické zázemí     

a technické zázemí). Z nádvoří bude umožněn vstup do komerční části, kde je 

umístěna degustační terasa. 

 Druhé nadzemní podlaží – podkroví je zpřístupněno po dvou vnitřních schodištích 

(dvojramenné a tříramenné schodiště) nebo z ulice Čechova ve východní část 

objektu. Je zde umístěno 5 dvoulůžkových pokojů a jeden pokoj se 4 lůžky. Celková 

kapacita je14 lůžek. 

 

Dispoziční řešení komerční části: 

 Komerční část má dvě nadzemní podlaží a suterén. 

 Podzemní podlaží – suterén je ze všech stran zapuštěn do terénu a slouží jako 

sklad vína (lahve v koších, sudy 600 l a 225 l) a technické zázemí. Suterén je 

přístupný po vnitřním dvouramenném schodišti nebo výtahem z přízemí, a to pouze 

z komerční části objektu.  

 První nadzemní podlaží – přízemí, můžeme opticky rozdělit na dva stavební celky 

spojené vnitřním nezastřešeným nádvořím. Východní část (ulice Cihlářská) slouží 

jako prodejna vína s navazujícím krytým průjezdem, umožňujícím průjezd dvorem 

do západní části.  Západní část se skládá z velkého skladu a úklidové místnosti              

s možností personálního WC. Západní část je z jedné strany zapuštěna do terénu. Na 

vnitřním dvoře se nachází mimo průjezdu také terasa, umožňující degustaci vína 

v příznivých měsících sezóny.  
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 Druhé nadzemní podlaží – podkroví má ve východní části umístěn byt, který je 

přístupný po dvouramenném schodišti z prodejny v přízemí a slouží pouze majitelům 

stavby.  V západní části je umístěna degustace se zázemím pro návštěvníky a pro 

personál. Do západní části je vstup umožněn z ulice Čechova či po vnitřním 

tříramenném schodišti/výtahu z přízemí.   

 

Technologie výroby  

 Jedná se o objekt Novostavby rodinného vinařství. Stavba obsahuje pouze vnitřní 

osobonákladní výtah. 

 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Podmínky a způsob řešení staveb dle požadavků pro bezbariérové užívání stavby 

je dáno vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. 

 

 

Požadavky na stavby občanského vybavení 

 § 6 

 (1) Stavbou občanského vybavení se rozumí: 

 c) stavba pro obchod a služby, 

  Prodejna vína v přízemí je řešena jako bezbariérová (vstupní  rampa, 

dveře s průchozí šířkou 900 mm). 

  Degustace v podkroví je řešena jako bezbariérová (vstupní  plocha 

v minimálním spádu 1 %, dveře s průchozí šířkou 900 mm,  bezbariérové WC) 

  j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s     

 celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob. 

  Ubytovací část má ˂ než 20 osob – požadavek není kladen. 

 

 Na zbylé prostory není bezbariérové užívání stavby předepsáno (byt 

v podkroví komerční části, skladovací plochy). 

 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba je navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 

vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou 

a) mechanická odolnost a stabilita, 

b) požární bezpečnost (Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů), 

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

(Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva), 
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d) ochrana proti hluku (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády          

č. 217/2016 Sb.) Poznámka: Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, které uvádí tato vyhláška 268/2009, již bylo 

zrušeno nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 

e) bezpečnost při užívání, 

 Stavba splňuje požadavky uvedené v předešlém odstavci při běžné údržbě                

a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby. 

 Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu zaručují, že stavba 

splní požadavky podle prvního odstavce. 

 

B. 2.6 Základní technický popis staveb 
a) stavební řešení 

Z konstrukčního řešení se jedná o kombinaci zděné konstrukce s konstrukcí 

z monolitického železobetonu, obě varianty jsou zateplené pěnovým fasádním 

polystyrenem, lokálně čedičovou vlnou. Čedičová vlna je použita ve styku se 

sousedními objekty a také pro zateplení 2NP v místě krytého průjezdu (stropní kce 

nad 1NP). Objekt bude založen na základové desce s náběhy (celý suterén) či na 

základových pásech. Proti pronikání zemní vlhkosti je objekt chráněn 

modifikovanými asfaltovými pásy v části nad základy z betonových pásů, 

hydroizolace v části základové desky s náběhy je zajištěna vodonepropustným 

betonem. Konstrukce střechy je tvořená dřevěným atypickým krovem respektující 

tvar půdorysu. Tvarově se jedná o několik sedlových střech (vždy čtyři štíty do ulice 

Cihlářská tak do ulice Čechova) spojených rovnými částmi či rovnou dvě sedlové 

střechy v návaznosti na sobě.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

- zemní práce 

 Geologický průzkum nebyl proveden, základové podmínky se předpokládají 

vhodné. Podzemní voda se předpokládá pod úrovní základové spáry. Před betonáží 

základových konstrukcí bude přizván geolog k posouzení základových poměrů            

a v případě potřeby budou základové konstrukce znovu posouzeny. Únosnost 

základové spáry byla odhadnuta na tabulkovou hodnotu Rdt = 150kPa. 

 Svah na západní hranici pozemku 756/1 A 755 umožňuje zapustit budovu 

částečně do terénu. Podlaží 1S – suterén bude kompletně zapuštěný do terénu. 

Západní stěna 1NP bude podporovat svah. Vykopaná zemina bude v minimálním 

množství použita pro terénní úpravy a zásypy. Předpokládá se nevyrovnaná bilance 

zemních prací, přebytek vykopané zeminy bude odvezen na povolenou skládku. 

 Jedná se o řadovou výstavbu mezi stávající budovy, při realizaci výkopových          

a základových konstrukcí novostavby je zohledněna stabilita sousedních objektů         

a jsou navrhnuty opatření, které zamezují ohrožení stability sousedních objektů. 
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 Na celé západní stěna bude použito záporové pažení (vrt průměr 400 mm do 

kterého je vloženo IPE 240, mezi pásnice zasunuty  vodorovné smrkové ližiny 80/160 

mm, poté jsou použity ocelové převázky s kotvami kotvené šíkmo do zeminy výkopu   

a následně přestříkáno betonem s vloženou kari sítí), severní stěna je částečně 

podchycena taktéž záporovým pažením ale také tryskovou injektáží, která 

podchycuje sousední objekt. Tyto opatření umožnují realizaci suterénu a vpasování 

objektu mezi stávající zástavbu. Vše bude konzultováno s geologem a technologem. 

 

- základové konstrukce 

 Založení objektu se skládá z plošného a hlubinného zakládání. Z plošného 

založení se tu setkáme se základovými pasy, patky a základovou deskou. 

Z hlubinného založení s pilotami, které jsou lokálně použity na severní straně 

pozemku s parc. ř. 756/1. Celkově tři piloty o průměru 300 mm. 

 Hloubka základových a pasů a patek nadzemních podlaží je 1,32 m pod úroveň 

podlahy 1NP.  

 Základové pasy jsou v nezámrzné hloubce. Jedná se o monolitické betonové 

základy z prostého betonu C20/25. Obvodové stěny nadzemních částí mají navržený 

základový pas o výšce 0,5 m na šířku 0,5 m a dvou bednící tvarovek. Nad 

základovými pasy proběhne podkladní betonová deska z betonu C20/25 tl. 120 mm 

vyztuženého kari sítěmi 6/100 x 6/100 mm. Pod podkladními deskami je uvažováno 

s vyrovnávacím štěrkovým podsypem tl. min. 40 mm, hutněným na únosnost 

0,2MPa. V základech bude provedena zemnící soustava.  

 Základové patky pod vnější sloupy je navrhnuty z prostého betonu C20/25 na 

výšku 0,5 m a šířku stran 1,6 m.  

 Obvodová železobetonová stěna na jižní fasádě objektu je založena na základové 

desce. Deska tloušťky 400 mm, a šířky 1500 mm. Délka po celé obvodové stěně. Pod 

základovou deskou je podkladní beton C16/20 o tloušťce 100 mm. 

 Hloubka založení základové desky pro suterén je 3,9 m pod úroveň podlahy 1NP. 

Jedná se o monolitický železobeton tl. 250 mm z vodonepropustného betonu – tvoří 

tzv. bílou vanu. Vodonepropustný beton je uvažován C25/30 ,,XC3" 90denní - max. 

průsak 30 mm, zkoušení průsaku dle ČSN EN 12390-8, výztuží B500, konzistence 

S4. 

 Hloubka založení pilot je 4,9 m pod úroveň podlahy 1NP. K betonáži se využívá 

betonů třídy C16/20 až C30/37 s vysokým stupněm zpracovatelnosti, který je nutný 

pro dokonalou betonáž piloty. 

Bude třeba podchycování základů sousedících budov – zajištěno tryskovou injektáží 

(Podstatou technologie je injektáž z vrtu do okolní zeminy, prováděná vysokým 

tlakem 30–55 MPa s použitím cementových a jílocementových směsí). 

 

 

 

 



47 

 

- svislé konstrukce 

 Svislé nosné konstrukce v 1S budou zatíženy zemními tlaky a jsou navrženy jako 

železobetonové monolitické tl. 300 mm. Monolitický železobeton                                       

z vodonepropustného betonu – tvoří tzv. bílou vanu. Vodonepropustný beton je 

uvažován C25/30 ,,XC3" 90denní - max. průsak 30 mm, zkoušení průsaku dle ČSN 

EN 12390-8, výztuží B500, konzistence S4. Železobetonová stěna bude směrem do 

interiéru v pohledové kvalitě. 

 

Svislé nosné konstrukce v 1NP, 2NP jsou z monolitického železobetonu či 

z keramických tvarovek.  

 Na západní straně v 1NP budou stěny zatíženy zemními tlaky a jsou navrženy jako 

železobetonové monolitické tl. 300 mm. Monolitický železobeton                                       

z vodonepropustného betonu – tvoří tzv. bílou vanu. Vodonepropustný beton je 

uvažován C25/30 ,,XC3" 90denní - max. průsak 30 mm, zkoušení průsaku dle ČSN 

EN 12390-8, výztuží B500, konzistence S4. Železobetonová stěna bude směrem do 

interiéru v pohledové kvalitě. 

 Ostatní železobetonové monolitické stěny tl. 300 mm jsou z betonu C 20/30, ocel 

B500, ,,XC1“, taktéž směrem do interiéru v pohledové kvalitě. 

 Keramické nosné zdivo: Porotherm 24 tl. 240 mm (obvodová stěna, vnitřní 

nosná), Porotherm Aku Sym tl. 250 mm (vnitřní nosná),  Porotherm 14 tl. 140 mm 

(vnitřní nosná), Porotherm 8 tl. 80 mm (vnitřní nenosná). 

 Stěna výtahu bude z monolitického železobetonu tl. 200 mm. 

 

 Obvodové stěny budou z vnější strany zatepleny kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. Nad průjezdy a nad parkovištěm bude zateplena i vodorovná 

stropní konstrukce, taktéž kontaktním systém ETICS (na vodorovné stropní 

konstrukci pouze použit jako tepelný izolant čedičová vlna).  

 Na severní fasádě, v místě optického napojení novostavby rodinného vinařství 

k stávajícímu sousednímu rodinnému domu bude použita tepelná izolace ve formě 

čedičové vlny. 

 Kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z polystyrénu 

v tloušťkách 150 mm, 200 mm a čedičové vlny v tloušťce 140, 180 mm. 

 

- vodorovné stropní konstrukce 

  Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky 

tloušťky 200 a 300 mm. Strop nad 1S – suterén bude z vodostavebního betonu.            

V kritických místech budou ve stropních deskách navrženy betonové nosníky.  

 Strop nad 1S je z vodonepropustného betonu – tvoří tzv. bílou vanu. 

Vodonepropustný beton je uvažován C25/30 ,,XC3" 90denní - max. průsak 30 mm, 

zkoušení průsaku dle ČSN EN 12390-8, výztuží B500, konzistence S4. 

Vodonepropustný beton s omezením šířky trhlin tak, aby byly splněny podmínky pro 

třídu A2 dle směrnice ,,Bíle vany – vodotěsné konstrukce“. Pracovní spáry budou 
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ošetřeny těsnícímu systémovými pásy. Veškeré prostupy budou řešeny systémovými 

chráničkami pro vodotěsné konstrukce. 

  

V části venkovního dvora se deska z vnější strany vybetonuje ve spádu 2 stupňů. 

Tloušťka desky bude v rozptylu 300–433 mm.  

 Třída betonu bude upřesněna ve vyšším stupni projektové dokumentace – 

dokumentace stavebního povolení. 

 

 Lokálně budou použity stropní konstrukce dřevěné v 2NP, a to nad koupelnou, 

wc, šatnou a příručním skladem. Konstrukce bude dřevěná a opláštěná dřevěnými 

pohledovými deskami. Nosné trámky budou připevněny k nosné železobetonové 

nebo zděné konstrukce. 

 

- překlady, věnce a žebra  

 Předklady nad vnějšími výplněmi otvoru jsou převážně tvořeny v rámci stopní 

konstrukce, a to bud v jedné rovině s dolní úrovní železobetonové monolitické 

stropní desky nebo v rámci vybetonovaných žeber. Další možností tvoření překladů 

je v rámci železobetonových stěn, kde stěna má v sobě obsažené otvory pro okna, 

anebo lokálně ve štítových stěnách šikmými věnci dobetonovanými až k horní úrovni 

otvoru.  Převážně je použit monolitický železobeton tvořen betonem C25/30 s ocelí 

B 500. 

 

- schodiště 

Na všechny schodiště je použit monolitický železobeton tvořen betonem C25/30 

s ocelí B 500. V objektu se vyskytuje několik schodišť s rozdílnými výšky a šířky 

stupňů. Vše je patrné v samostatné příloze projektové dokumentace – D.1.2 Stavebně 

konstrukční řešení – výkresy tvaru stopů. Schodiště v ubytovací části a schodiště 

směrem do bytu v 2NP v komerční části bude obloženo dřevem. Zbylá schodiště 

v komerční části (schodiště u výtahu) budou z pohledového železobetonu. 

 

- krov 

 Konstrukce střechy je tvořená dřevěným atypickým krovem respektující tvar 

půdorysu. Tvarově se jedná o několik sedlových střech (vždy čtyři štíty do ulice 

Cihlářská tak do ulice Čechova) spojených rovnými částmi či rovnou dvě sedlové 

střechy v návaznosti na sobě. 

 V komerční části směrem do ulice Cihlářské jsou krokve uloženy netypicky 

kolmo na spád na štítových stěnách. V ostatních částech jsou krokve rovnoběžné ve 

směru spádu střechy. Sklon sedlových střech je 45 stupňů. 

 Nosné krokve sedlové střechy jsou navrhnuté jako smrkové krokve z lepených 

BSH profilu 150/ 200 mm v pohledové kvalitě – viditelné z interiéru. 
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 Většina lepených lamelových hranolů BSH jsou spojené v rám – úhel spojení 90 

stupňů, jsou vyrobeny v několika kusech, po umístění rámu na místo bude na stavbě 

před ukotvením rám seříznut na správnou délku zkušeným tesařem.  

 Uchycení krokví – kombinace dvou z těchto variant: 

- dva úhelníky kotvené do ŽB stropu 

- dva úhelníky kotvené do pozednice + krokev bude osedlána 

- ocelová žiletka zabetonovaná do ŽB stropu, vsunutá do vyříznuté štěrbiny          

v krokvi a proštoubované krokví 

 Pro krokve štítové a pro pozednice je nutno dodržet výšku ŽB věnce min. 150 mm 

aby bylo umožněno kotvení závitovou tyčí. 

 Nutno dodržet vzdálenost komína od dřevěného prvku 50 mm. 

  

- střecha 

 Zastřešení podkroví části do ulice Cihlářská a části do ulice Čechova je velmi 

podobné. Každá část má navrženo řešení čtyř sedlových střešních rovin se skolen 45 

stupňů, které jsou propojeny rovnými čásmií v minimálním spádu 3 %, spádovanou 

směrem do vnitřního dvora. Plocha střechy je u štítů a u hřebene ukončená v jedné 

rovině na styku s obvodovou stěnou a je navržená bez přesahu. Střecha bude kryta 

hydroizolací z mPVC Sikaplan SGK v šedém odstínu, na které budou použity 

plastové lišty v barvě hydroizolační folie pro navození vzhledu krytiny z falcovaného 

plechu.  

 Zastřešení suterénu v místě vnitřního nádvoří je řešeno jako plochá střecha 

s pojízdnou a pochozí části, spád hydroizolačního souvrství je v minimálním spádu 

3 %. Povrch pojízdné části je řešen vyspádovanou deskou z leštěného betonu – spád 

1 %. Povrch pochozí části je řešen dřevěnými podlahovým prkny na dřevěném roštu 

uloženém na konických dřevěných trámcích, které jsou umístěny na střešní folii 

ležící na spádové vrstvě z tepelné izolace. 

 Skladby všech střech jsou uvedené v příloze Výpis skladeb. 

 

- hydroizolace 

 Hydroizolaci střech nad podkrovím tvoří povlaková krytina z hydroizolační 

střešní fólie z mPVC Sikaplan SGK (tl. 1,5 mm).  

 Hydroizolaci střechy nad 1S (v místě průjezdu tvoří hydroizolační souvrství 

tvořené dvěma asfaltovými pásy. První natavovaný pás je z SBS modifikovaného 

asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny a je na horním povrchu opatřen jemným 

separačním posypem. Druhý natavovaný pás je z SBS modifikovaného asfaltu 

s nosnou vložkou ze polyesterové tkaniny a je na horním povrchu opatřen 

hrubozrnným břidličným posypem. 

 Hydroizolaci spodní stavby v části základových pasů a patek bude tvořena dvěma 

vrstvami natavitelných SBS modifikovaných asfaltových pásů s nenasákavou vnitřní 

vložkou. První pás má nosnou vložku ze skelné tkaniny a druhý pás má nosnou 

vložku polyesterové rohože. 
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 Hydroizolaci spodní stavby v části základové desky tvoří deska a suterénní stěny 

sama. Základová deska je z vodonepropustného betonu – tvoří tzv. bílou vanu. 

Vodonepropustný beton je uvažován C25/30 ,,XC3" 90denní - max. průsak 30 mm, 

zkoušení průsaku dle ČSN EN 12390-8, výztuží B500, konzistence S4. 

Vodonepropustný beton s omezením šířky trhlin tak, aby byly splněny podmínky pro 

třídu A2 dle směrnice ,,Bíle vany – vodotěsné konstrukce“. 

 

- podlahy 

 V suterénu jsou podlahy navrženy bez podlahového vytápění. Nášlapná 

vrstva podlah bude z leštěného betonu či z keramické dlažby. 

 V přízemí jsou podlahy navrženy bez podlahového vytápění. Nášlapná vrstva 

podlah bude z leštěného betonu, keramické dlažby a dřevěných podlahových lamel. 

 V podkroví jsou podlahy navrženy částečně bez podlahového vytápění a částečně 

s podlahovým vytápěním. Nášlapná vrstva podlah bude z leštěného betonu, 

keramické dlažby a dřevěných podlahových lamel. 

 

 Pro podlahy s navrženým podlahovým vytápěním vyplývají příslušná opatření ve 

skladbě jejich podlah. Při montáži podlahového topení je nutno postupovat podle 

pokynů výrobce. Pro lepící tmely, resp. lepidla a spárovací  hmoty je nutno použít 

flexibilní materiál určený pro podlahová vytápění (dle doporučení výrobců). Rovněž 

nášlapné vrstvy (dřevěné podlahové dílce a keramická dlažba) musí být certifikovány 

pro použití nad podlahovým vytápěním. Součástí dodávky vyhřívané podlahy bude 

také elektronický termostat se senzorem pro regulaci požadované teploty podlahy. 

 Kolem stěn a navazujících/ prostupujících konstrukcí je nutno použít pružné 

obvodové podlahové pásky tl. 10-15 mm. 

 

 Skladby všech podlah jsou uvedené v příloze Výpis skladeb. 

 

- komíny a kouřovody 

 V budově se vyskytuje jeden komín pro navržený plynový kondenzační kotel 

Viessmann Vitodens 200-W s nerezovým výměníkem v rozsahu regulovaného 

výkonu 2,4-24,1kW (80/60 °C). Palivem bude zemní plyn 2,0 kPa. Plynový kotel 

splňuje emisní limity pro označení ekologicky šetrný výrobek.  

 Komín je tvořený komínovým tělesem SCHIEDL UNI ADVANCED 360 x 360 

mm.  Je to třísložkový komínový systém se zadním odvětráním, v jeho konstrukci je 

použita tenkostěnná keramická vložka.  Průměr průduchu je 180 mm. 

 

- výplně otvorů 

Okna a dveře 

 Jako výplně otvorů jsou zvoleny dřevěná okna zasklené trojsklem. Pro trojskla 

bude použit kvalitní „teplý“ rámeček, zajišťující teplou hranu izolačního skla, bránící 

vzniku kondenzace na rozhraní skla a rámu, těsný vůči pronikání vlhkosti dovnitř, 



51 

 

bránící úniku plynu použitého mezi skly a s velmi dobrou přilnavostí těsnících tmelů 

(např. SGG Swisspacer). 

 Rámy venkovních okenních a dveřních otvorů budou z dřevěných čtyřvrstvých 

podélně lepených smrkových nenapojovaných euro profilů IV92/Alu (dřevěné 

profily tl. 92 mm).  

 Součinitel prostupu tepla výplně Ug = 0,50 W/m²K.  

 Součinitel prostupu tepla rámu Ug = 0,93 W/m²K. 

 Lineární činitel prostupu tepla Ψg = 0,03 W/mK 

  

Bližší specifikace je uvedena v příloze Výpis prvků – Dřevěné výplně venkovních 

otvorů. 

 

Garážová vrata 

 

 Sekční garážová vrata 

 Sekční vrata s nízkým zdvihem ze zateplených hliníkových panelů (lamely tl. cca 

40 mm až 45 mm se „zámky“, zcela vyplněné PUR pěnou (včetně „zámků“))                  

s nátěrem v barvě v barvě RAL 7016 (tmavě šedá – antracitová), s motorovým 

pohonem a ručním a dálkovým ovládáním.  

 V garážových vratech nebudou větrací mřížky. 

 Součástí dodávky bude příslušenství pro pohon a ovládání, vodící lišty a veškerý 

další pomocný materiál (kování pro ruční ovládání, elektrický pohon, převod, řídící 

elektronická jednotka, dálkové ovladače, bezpečnostní tlakový senzor pro vypnutí 

zavírání vrat, zpomalený dojezd, nouzové osvětlení, zámek, spodní a stranové těsnící 

kartáče a pryžové lišty, a další). 

  

Bližší specifikace je uvedena v příloze Výpis prvků – Zámečnické výrobky. 

 

Dřevěná vrata 

V objektu se vyskytují tři dřevěná vrata. Každé vrata jsou jiná. 

Pohledová část každého křídla bude pomocí modřínových lamel tl. 25 mm, 

výšky 100 mm. Povrchová úprava všech dřevěných prvků bude pomocí 

vyzkoušeného systému v přírodním bezbarvém odstínu – tlakově impregnováno 

(uvažováno s ochranou proti UV záření) - zachování přírodního vzhledu. Vzhled 

bude totožný z dřevěnými výplněmi vnějších otvorů. 

Dřevěné profily a prvky musejí být z kvalitního dřeva, řádně vysušeného tak, 

aby po aplikaci nátěrů nedošlo k uzavření vlhkosti ve dřevě a tím následně ke ztrátě 

kvality dřeva včetně povrchových úprav během užívání budovy (hnilobě dřeva, 

předčasné ztrátě povrchové kvality nátěrů, apod.). 
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Bližší specifikace je uvedena v příloze Výpis prvků – Truhlářské výrobky. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita navrhovaných objektů je detailně posouzena 

průkazným statickým výpočtem obsaženým ve statické části projektové 

dokumentace. 

Ze statického posouzení vyplývá, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

(během zpracování dokumentace pro provedení stavby a v průběhu 

výstavby je nutno věnovat zvýšenou pozornost především způsobu 

oddilatování výplní vnějších i vnitřních otvorů a také příček od 

monolitických stropních konstrukcí, 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 
 

a) technické řešení 

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

 Budova bude připojena na nové přípojky plynovodu, splaškové kanalizace, 

dešťové kanalizace, vodovodu a elektro nn. 

 

Vodovodní přípojka 

 Nový objekt bude napojen novou vodovodní přípojkou z vodovodního řadu DN 

80 LT, vedeného ve veřejné komunikaci v ulici Cihlářská. Nová vodovodní přípojka 

bude v provedení PE100 SDR11 DN 32x3,0. 

Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrové šachtě (šachta ASIO Brno 

1200 x 900 mm) v krytém průjezdu, v komerční části.  Napojení přípojky na 

vodovodní řad bude provedeno navrtáním. Bude osazeno šoupátko se zemní 

soupravou. 

Potrubí bude uloženo do pískového lože, do paženého výkopu. Trasa vedení je 

s ohledem na ochranné pásmo sloupu el. vedení navržena v nejkratší možné trase 

s napojením kolmo na vodovodní řad v délce 9,55 m (7,8 m délka od veřejné sítě       

k objektu SO-01, 1,75 m od objektu SO-01 k VŠ). Trasa přípojky bude geodeticky 

zaměřena.  
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Po provedení příslušných tlakových zkoušek bude potrubí řádně zasypáno, 

zhutněno a povrch uveden do původního stavu.  

 

Bilance:  

 Výpočet potřeby vody je proveden dle směrných čísel spotřeby uvedených ve 

vyhláškách 428/2001 Sb, 146/2004Sb, 515/2006 Sb, 120/2011 Sb a 48/2014 Sb, 

kterými se provádí zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu. 

 

Směrné číslo spotřeby dle příl. 12 vyhl. 120/2011 Sb:  

Byt        35 m3/rok*osoba 

Vinárna (výčep, podávání studených jídel)   60 m3/rok*osoba 

Pension (většina pokojů má WC a koupelnu 

 s tekoucí teplou vodou)      45 m3/rok*lůžko 

Dovoz jídla, mytí nádobí, WC, umyvadla   3 m3/rok*osoba 

 

 Výpočet proveden pro 2 osoby v bytě a 3 prodejce vinárny (1 osoba prodejna vína 

a degustace 2 osoby). Ubytování max. 14 lůžek a jeden pracovník. Denní potřeba 

počítána pro 365 dní v roce.  

 

Celková roční potřeba vody…    925 m3/rok  

Průměrná denní potřeba vody…    2,534 m3/den  

Maximální denní potřeba vody (koef. kd=1,5) … 3,801 m3/den  

Maximální hodinová potřeba vody (koef. kh=1,8) … 0,285 m3/hod  

 

Přípojka kanalizace 

Přípojkou jednotné kanalizace tak budou odváděny splaškové i dešťové odpadní 

vody. 

Přípojka bude provedena z potrubí PVC-U DN150 v celkové délce 7,62 m (6,62 

m délka od veřejné sítě k objektu SO-01, 1,00m od objektu SO-01 k revizní šachtě) a 

minimálním spádu 2 %. Přípojka bude napojena na stoku jednotné kanalizace DN 400 

PP, která je vedena v ulici Cihlářská. Napojení bude provedeno jádrovým vývrtem do 

horní 1/3 profilu stoky. Přípojka bude po jejím dokončení a provedení tlakových 

zkoušek geodeticky zaměřena!  

Nově bude zhotovena přípojka jednotné kanalizace v celkové délce 7,62 m, která 

bude zakončena v krytém průjezdu komerční části v revizní šachtě 1 (Tegra 600 – 

sběrná šachta: revizní šachta se skládá z šachtového dna včetně těsnění – sběrné dno, 

korugované šachtové roury PP – vlnovec DN 600, betonový prstenec a litinový 

pojízdný poklop). Šachta má možnost tří vnitřních napojení. Napojení bude od 

přečerpávající jímky, revizní šachty 2 (stejný typ jak revizní šachta 1) a odpadní vody 

z 1NP (prodejna) a 2NP (byt v podkroví) komerční části. 
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Úroveň 1S se nachází pod úrovní uliční stoky, pod hladinou vzduté vody, nelze 

tak odpadní vody z tohoto podlaží odvádět gravitačně. Na splaškové kanalizaci, 

odvádějící odpadní vody z 1S bude umístěna přečerpávací jímka (jímka z betonových 

skruží DN 1000) se dvěma čerpadly s řezacím zařízením (1+1x záloha). Výtlačné 

potrubí bude vyvedeno 500 mm nad hladinu vzduté vody a zaústěno do revizí šachty 

1, které odvádí odpadní vody gravitačně do jednotné veřejné kanalizace. 

Revizní šachty 2 - sběrné (umístěna v druhém průjezdu), do které je napojena 

retenční nádrž s regulovaným odtokem dešťových vod a odpadní vody z 1NP a 2NP 

ubytovací části.  

Vzhledem k umístění objektu mezi ostatní zástavbou není možné zasakování 

dešťových vod. Zabudována retenční nádrž pro zadržení srážkových vod jen pod 

vnitřním nádvořím v ubytovací části. Nádrž bude sloužit k řízenému odtoku                     

a přepadem bude sloužit jako retenční objem, který bude rovnoměrně vypouštěn do 

jednotné kanalizace, pomocí dvou ponorných čerpadel. Výtlačné potrubí bude 

vyvedeno 500 mm nad hladinu vzduté vody a zaústěno do gravitační dešťové 

kanalizace vedoucí do revizní sběrné kanalizační šachy 2 a poté 1 napojené na 

jednotnou kanalizaci. 

 

Bilance:  

 

Množství splaškových odpadních vod 

 Celkové množství splaškových odpadních vod … 925 m3/rok 

 Průměrné denní množství splaškových odpadních vod… 2,534 m3/den 

 

Dešťová kanalizace 

 

Plochy parcel: 

 Parcela č. 756/1       SP =    254 m2 

Parcela č. 756/2       SP =     62 m2 

Parcela č. 755       SP =    378 m2 

Celkem        SC =    694 m2 

Střecha s nepropustnou horní vrstvou (koef. odtoku 1)  SA1 =  507 m2 

Zpevněné plochy (koef. odtoku 0,90)    SA2 =  61 m2 

 

 Max. povolený odtok dešťových vod do veřejné kanalizace stanovený 

provozovatelem řádu:  

Qd1= (SC*0,35)*0,0161 = (694*0,35)*0,0161 = 3,91 l/s 

  Výpočtový odtok dešťových vod do veřejné kanalizace       

   Qd2= (SA1*1,00)*0,03 + (SA2*0,90)*0,02 = (507*1,00)*0,03 + 

    (61*0,90)*0,02  = 16,31 l/s 

 Řízený odtok z retenční nádrže, kam budou svedeny jen čisté srážkové vody ze 

střech tedy činí Qd2–Qd1= 15,30 – 3,91 = 12,4 l/s  
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 Podmínka:  

 Qd1 < Q d2   není splněna! Nutno navrhnout retenční nádrž 

 

Je navržena retenční nádrž o celkovém objemu 8 m3.  

 

Přípojka plynu 

 Pro nový objekt bude zbudována nová plynovodní přípojka napojená na ocelový 

STL plynovod vedený v místní komunikaci na ulici Cihlářská. Napojení bude 

provedeno přípojkovým T-kusem ocel DN50/32. Přípojka bude z materiálu PE100 

SDR11. Přípojka bude vyvedena na hranici pozemku do nové skříně ve fasádě.  

 Skříň plynoměru bude plastová 500x500x300 mm s uzamykatelnými dvířky. Ve 

dvířkách budou provedeny řady větracích otvorů ve spodní a horní části. Délka 

přípojky 5,64 m. 

 

Přípojka elektro nn 

 Na nejbližším podpěrném bodě bude umístěna nová pojistková skříň. Svod 

z venkovního vedení do PS. Z pojistkové skříně povede nové hlavní domovní vedení 

kabelem CYKYJ 4x16 uloženým po celé trase v zemi, krytím 1,0 m a napojí 

elektroměrový rozvaděč. Rozvaděč bude umístěn na uliční fasádě objektu, přístupný 

pro odečet pracovníky distribuční společnosti. Délka přípojky 5,20 m. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

  

Instalované spotřebiče:  

 Navrženým zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je navržen plynový 

kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W s nerezovým výměníkem v rozsahu 

regulovaného výkonu 2,4-24,1kW (80/60 °C). Palivem bude zemní plyn 2,0 kPa. 

Plynový kotel splňuje emisní limity pro označení ekologicky šetrný výrobek. 

Příprava teplé vody bude zajišťována v zásobníkovém nepřímotopném ohřívači vody 

o objemu 1000 l. 

 Rozdělovač ústředního teplovodního vytápění. 

 Vzduchotechnické jednotka pro odvětrání suterénu a skladu v 1NP. 

 

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Při zpracování projektové dokumentace na novostavbu rodinného vinařství byli 

zohledněny zásady požární ochrany stanovené ČSN 73 0802, ČSN 73 004, ČSN 73 

0833, ČSN 73 0810 a dalšími na ně navažujícími normami, vyhláškami a předpisy. 

 

 Objekt je řešen na 4 samostatné požární úseky a to: 

  N 1.01/N2 s II stupněm požární bezpečnosti 

  N 1.02 s I stupněm požární bezpečnosti 
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  N 2.03 s II stupněm požární bezpečnosti 

  P 01.04/N2 s II. stupněm požární bezpečnosti. 

 V objektu se nachází pouze nechráněné únikové cesty. 

  

 Posuzovaný objekt vyhovuje požadavkům požární bezpečnosti staveb při 

dodržení všech výše uvedených požadavků. 

 

 Podrobněji viz samostatná část projektové dokumentace příloha č. 5 D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 Budova je navržena tak, aby splňovala příslušné normy a vyhlášky týkající se 

hospodaření s energiemi. 

 Budova je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba energie na její vytápění, 

větrání, umělé osvětlení, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. Energetická 

náročnost je příznivě ovlivněna tvarem budovy, jejím dispozičním řešením, orientací 

a velikostí výplní otvorů, použitými materiály a výrobky a systémy technického 

zařízení budov. Při návrhu stavby byly respektovány klimatické podmínky lokality. 

Budova je navržena a bude provedena tak, aby byly dlouhodobě po dobu jejího 

užívání zaručeny požadavky na její tepelnou ochranu splňující 

 

a) tepelnou pohodu uživatelů, 

b) požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov, 

c) tepelně vlhkostní podmínky technologií podle různých účelů budov, 

d) nízkou energetickou náročnost budov. 

 

 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov splňují požadavky dané 

normovými hodnotami (ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov – 

Požadavky.) 

 

Podrobněji viz samostatná část projektové dokumentace č.6 Stavební fyzika. 

 

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí 
 

 Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život ani zdraví osob a nepřekračovala 

požadované limity zvláštních předpisů. Objekt je navržen tak, aby bylo možno jej 

užívat bez rizika úrazu. 

 Během stavby nebude docházet k nadměrně negativním vlivům na okolí. Hluk 

nebude přesahovat hygienicky povolené limity.  
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 Jedná se o nově navrhovanou budovu, návrh osvětlení řeší denní, umělé i případné 

sdružené osvětlení v souladu s normovými hodnotami. V místnostech s okny je 

řešeno přirozené větrání okny. Místnosti v suterénu jsou odvětrány závěsnou 

vzduchotechnickou jednotkou. V místnostech v 1NP a 2NP, které nemají okna je 

přísun vzduchu zajištěn absencí prahu či mřížkami ve dveřích s výjimkou WC, kde 

je použit pro odvod vzduchu ventilátor. 

 Během užívání stavby je objekt zajištěn proti negativním vlivům hluku jeho 

konstrukcí, které splňují zvukovou neprůzvučnost. 

 

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Na staveništi nebylo provedeno radonové měření – měření radonu není pro danou 

stavbu vyžadováno. V dané lokalitě je nízké radonové riziko. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 V rámci stavby není řešena.  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Pozemek se nachází v okrese Břeclav. Dle mapy seizmických oblastí České 

republiky uvedené v Národní příloze k Eurokódu 8 - část 1 (ČSN EN 1998-1 

(730036) Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, 

ČNI Praha 2006.) leží okres Břeclav v oblasti s malou seizmicitou, se zrychlením 

0,04 až 0,08 g , kde lze seizmicitu řešit zjednodušeně. 

 Dle této normy je pozemek pro stavbu v oblasti s referenčním zrychlením 

základové půdy agR = 0,04 g - 0,06 g. 

Statické posouzení objektu respektuje výše uvedené parametry normové seizmicity 

pozemku stavby. 

 

d) ochrana před hlukem  

 Stavba během jejího užívání nebude zdrojem vibrací, hluku ani prašnosti, které 

by přesahovali stanovené hygienické limity ani limity dané ochranou životního 

prostředí. 

 Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové 

úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí              

s pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedících pozemcích a stavbách. 

 Při zajišťování ochrany stavby proti vnějšímu hluku, zejména od dopravy, byla 

v návrhu stavby přednostně uplatněna opatření urbanistická před opatřeními 

chránícími samotnou stavbu tak, aby byly splněny podmínky pro ochranu hluku            

v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb                        

a chráněném vnitřním prostoru staveb (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
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zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku        

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) Poznámka: 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku        

a vibrací, které uvádí tato vyhláška 268/2009, již bylo zrušeno nařízením vlády             

č. 272/2011 Sb.). Stavba svým umístěním v klidné části obce, tvarem, dispozičním 

uspořádáním místností a použitými konstrukcemi zaručuje dostatečnou ochranu před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 Je splněna požadovaná vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn, 

příček a stropů mezi místnostmi daná normovými hodnotami. Je splněna požadovaná 

kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí s podlahami daná normovými 

hodnotami. 

 Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace budou umístěna 

a instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce           

a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. 

 Instalační potrubí budou vedena a připevněna tak, aby nepřenášela do chráněných 

vnitřních prostorů stavby hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk 

cizí. 

 

e) protipovodňová opatření 

 Pozemek se nachází v oblasti, kde nehrozí povodně; není nutno provádět žádná 

protipovodňová opatření. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 Ostatní účinky vnějšího prostředí (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) se  

v dané území nevyskytují.   

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí přípojek. Všechny přípojky jsou 

realizovány na západní straně objektu.  

 Podrobně řeší výkres číslo C.2 + C.3 – CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES + 

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

 

Vodovodní přípojka 

 Nový objekt bude napojen novou vodovodní přípojkou z vodovodního řadu DN 

80 LT, vedeného ve veřejné komunikaci v ulici Cihlářská. Nová vodovodní přípojka 

bude v provedení PE100 SDR11 DN 32x3,0. 

Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrové šachtě (šachta ASIO Brno 

1200 x 900 mm) v krytém průjezdu, v komerční části.  Napojení přípojky na 



59 

 

vodovodní řad bude provedeno navrtáním. Bude osazeno šoupátko se zemní 

soupravou. 

Potrubí bude uloženo do pískového lože, do paženého výkopu. Trasa vedení je 

s ohledem na ochranné pásmo sloupu el. vedení navržena v nejkratší možné trase 

s napojením kolmo na vodovodní řad v délce 9,55 m (7,8 m délka od veřejné sítě k 

objektu SO-01, 1,75 m od objektu SO-01 k VŠ). Trasa přípojky bude geodeticky 

zaměřena.  

Po provedení příslušných tlakových zkoušek bude potrubí řádně zasypáno, 

zhutněno a povrch uveden do původního stavu.  

 

Bilance:  

 Výpočet potřeby vody je proveden dle směrných čísel spotřeby uvedených ve 

vyhláškách 428/2001 Sb, 146/2004Sb, 515/2006 Sb, 120/2011 Sb a 48/2014 Sb, 

kterými se provádí zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu. 

 

Směrné číslo spotřeby dle příl. 12 vyhl. 120/2011 Sb:  

Byt        35 m3/rok*osoba 

Vinárna (výčep, podávání studených jídel)   60 m3/rok*osoba 

Pension (většina pokojů má WC a koupelnu 

 s tekoucí teplou vodou)      45 m3/rok*lůžko 

Dovoz jídla, mytí nádobí, WC, umyvadla   3 m3/rok*osoba 

 

 Výpočet proveden pro 2 osoby v bytě a 3 prodejce vinárny (1 osoba prodejna vína 

a degustace 2 osoby). Ubytování max. 14 lůžek a jeden pracovník. Denní potřeba 

počítána pro 365 dní v roce.  

 

Celková roční potřeba vody…    925 m3/rok  

Průměrná denní potřeba vody…    2,534 m3/den  

Maximální denní potřeba vody (koef. kd=1,5) … 3,801 m3/den  

Maximální hodinová potřeba vody (koef. kh=1,8) … 0,285 m3/hod  

 

Přípojka kanalizace 

Přípojkou jednotné kanalizace tak budou odváděny splaškové i dešťové odpadní 

vody. 

Přípojka bude provedena z potrubí PVC-U DN150 v celkové délce 7,62 m (6,62 m 

délka od veřejné sítě k objektu SO-01, 1,00m od objektu SO-01 k revizní šachtě) a 

minimálním spádu 2 %. Přípojka bude napojena na stoku jednotné kanalizace DN 

400 PP, která je vedena v ulici Cihlářská. Napojení bude provedeno jádrovým 

vývrtem do horní 1/3 profilu stoky. Přípojka bude po jejím dokončení a provedení 

tlakových zkoušek geodeticky zaměřena!  
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Nově bude zhotovena přípojka jednotné kanalizace v celkové délce 7,62 m, která 

bude zakončena v krytém průjezdu komerční části v revizní šachtě 1 (Tegra 600 – 

sběrná šachta: revizní šachta se skládá z šachtového dna včetně těsnění – sběrné dno, 

korugované šachtové roury PP – vlnovec DN 600, betonový prstenec a litinový 

pojízdný poklop). Šachta má možnost tří vnitřních napojení. Napojení bude od 

přečerpávající jímky, revizní šachty 2 (stejný typ jak revizní šachta 1) a odpadní vody 

z 1NP (prodejna) a 2NP (byt v podkroví) komerční části. 

Úroveň 1S se nachází pod úrovní uliční stoky, pod hladinou vzduté vody, nelze 

tak odpadní vody z tohoto podlaží odvádět gravitačně. Na splaškové kanalizaci, 

odvádějící odpadní vody z 1S bude umístěna přečerpávací jímka (jímka z betonových 

skruží DN 1000) se dvěma čerpadly s řezacím zařízením (1+1x záloha). Výtlačné 

potrubí bude vyvedeno 500 mm nad hladinu vzduté vody a zaústěno do revizí šachty 

1, které odvádí odpadní vody gravitačně do jednotné veřejné kanalizace. 

Revizní šachty 2 - sběrné (umístěna v druhém průjezdu), do které je napojena 

retenční nádrž s regulovaným odtokem dešťových vod a odpadní vody z 1NP a 2NP 

ubytovací části.  

Vzhledem k umístění objektu mezi ostatní zástavbou není možné zasakování 

dešťových vod. Zabudována retenční nádrž pro zadržení srážkových vod jen pod 

vnitřním nádvořím v ubytovací části. Nádrž bude sloužit k řízenému odtoku                     

a přepadem bude sloužit jako retenční objem, který bude rovnoměrně vypouštěn do 

jednotné kanalizace, pomocí dvou ponorných čerpadel. Výtlačné potrubí bude 

vyvedeno 500 mm nad hladinu vzduté vody a zaústěno do gravitační dešťové 

kanalizace vedoucí do revizní sběrné kanalizační šachy 2 a poté 1 napojené na 

jednotnou kanalizaci. 

Bilance:  

 

Množství splaškových odpadních vod 

 

 Celkové množství splaškových odpadních vod … 925 m3/rok 

 Průměrné denní množství splaškových odpadních vod… 2,534 m3/den 

 

Dešťová kanalizace 

 

Plochy parcel: 

 Parcela č. 756/1       SP =    254 m2 

Parcela č. 756/2       SP =  62 m2 

Parcela č. 755       SP =    378 m2 

Celkem        SC =    694 m2 

Střecha s nepropustnou horní vrstvou (koef. odtoku 1)  SA1 =  507 m2 

Zpevněné plochy (koef. odtoku 0,90)    SA2 =  61 m2 
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 Max. povolený odtok dešťových vod do veřejné kanalizace stanovený 

provozovatelem řádu:  

Qd1= (SC*0,35)*0,0161 = (694*0,35)*0,0161 = 3,91 l/s 

  Výpočtový odtok dešťových vod do veřejné kanalizace       

   Qd2= (SA1*1,00)*0,03 + (SA2*0,90)*0,02 = (507*1,00)*0,03 + 

    (61*0,90)*0,02  = 16,31 l/s 

 Řízený odtok z retenční nádrže, kam budou svedeny jen čisté srážkové vody ze 

střech tedy činí Qd2–Qd1= 15,30 – 3,91 = 12,4 l/s  

  

 Podmínka:  

 Qd1 < Q d2   není splněna! Nutno navrhnout retenční nádrž 

 

Je navržena retenční nádrž o celkovém objemu 8 m3.  

 

Přípojka plynu 

 Pro nový objekt bude zbudována nová plynovodní přípojka napojená na ocelový 

STL plynovod vedený v místní komunikaci na ulici Cihlářská. Napojení bude 

provedeno přípojkovým T-kusem ocel DN50/32. Přípojka bude z materiálu PE100 

SDR11. Přípojka bude vyvedena na hranici pozemku do nové skříně ve fasádě.  

 Skříň plynoměru bude plastová 500x500x300 mm s uzamykatelnými dvířky. Ve 

dvířkách budou provedeny řady větracích otvorů ve spodní a horní části. Délka 

přípojky 5,64 m. 

 

Přípojka elektro nn 

 Na nejbližším podpěrném bodě bude umístěna nová pojistková skříň. Svod 

z venkovního vedení do PS. Z pojistkové skříně povede nové hlavní domovní vedení 

kabelem CYKYJ 4x16 uloženým po celé trase v zemi, krytím 1,0 m a napojí 

elektroměrový rozvaděč. Rozvaděč bude umístěn na uliční fasádě objektu, přístupný 

pro odečet pracovníky distribuční společnosti. Délka přípojky 5,20 m. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Podrobně řeší výkres číslo C.2 + C.3 – CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES + 

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
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B. 4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

 Stavba bude umístěna přibližně 500 metrů JZ směrem od středu obce Lednice 

(584631), okres Břeclav, kraj Jihomoravský na stavebních pozemcích 756/1, 756/2 

a 755. Polohopisné zaměření pozemku určené pro realizaci je dáno souřadnicemi        

N 48°47.89292', E 16°48.00885'. V katastrálním území Lednice na Moravě 

(679828). 

 

 Navrhnutý objekt leží mezi dvěma silničními komunikacemi. Ze západu pozemek 

přiléhá k místní panelové komunikaci (šířka cca 5,8m, komunikace slepá 

obousměrná, situována na ulici Čechova), která přiléhá k asfaltové komunikaci – 

Silnice II/422 (šířka cca 8,5 m, komunikace obousměrná). Z východu objekt přiléhá 

k místní asfaltové komunikaci (šířka cca 4,9 m, komunikace obousměrná, situována 

na ulici Cihlářská). Objekt bude přístupný z obou komunikací. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Dopravní napojení řešené k ulici Cihlářská: 

 Pro vstup do prodejny bude zřízen chodníček, vyrovnávající výškový rozdíl 

podlahy 1NP a původní štěrkové odstavné plochy. Chodníček bude tvořen rovnou 

částí před vstupem, na který se dostaneme před vyrovnávací chodníček ve spádu. 

Celý přístup bude z leštěného betonu.  

 Další vstupy do objektu jsou pomocí dvou vjezdu, jeden do komerční části (vjezd 

pro zásobování) a jeden do ubytovací části (vjezd pro hosty). 

 

Dopravní napojení řešené k ulici Cihlářská: 

 Na pozemku (parc. č. 756/2) investora bude zřízena manipulační plocha 

(z leštěného betonu či z kamenné dlažby), po které se bude umožněn pěší přístup do 

degustace. manipulační plocha z leštěného betonu mlže plnit funkci stání pro 

automobil, bude ve spádu, směrem od objektu a na hranici pozemku bude použit 

AKU drén, pro zachytávání dešťové vody. 

 

c) doprava v klidu 

 

Doprava v klidu k ulici Cihlářská: 

 Z asfaltové komunikace na ulici Cihlářská, je v současnosti možnost před 

navrhovaným objektem parkovat na vyštěrkované ploše přiléhající k asfaltové 

komunikaci. Tato plocha bude i po realizaci novostavby zachována, ale bude před 

objektem do štěrkována do výšky vjezdu do objektu, cca přidání vrstvy štěrku 1–12 

cm, tak aby byl umožněn vjezd do novostavby rodinného vinařství. 
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 Ve dvoře v ubytovací části se nachází malá částečně otevřená vestavěná garáž. 

Garáž je ze tří stran ohraničená svislými nosnými stěnami a zastřešena stropní 

konstrukcí, nad kterou jsou umístěny pokoje hostů. Jsou zde 4 parkovací místa pro 

osobní automobily hostů. 

 

Doprava v klidu k ulici Čechova: 

Z panelové komunikace na ulici Čechova, je v současnosti možnost před 

navrhovaným objektem parkovat přímo na dané panelové komunikaci, která je 

v části před stavbou realizována jako slepá obousměrná ulice, a to bez zákazu stání 

(v místě před novostavbou je to konec slepé ulice). 

 Zákazníci degustárny v podkroví budou mít možnost zaparkovat přímo na dané 

panelové komunikaci před vstupem do objektu. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 V rámci stavby se neuvažuje s budováním veřejných pěších, nebo cyklistických 

stezek.  

 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

 V závěru stavby budou provedeny finální zahradní a terénní úpravy, včetně 

rozmístění sejmutí ornice z pozemku 756/2. Lokálně okolo objektu bude realizován 

okapový chodníček tvořený kačírkem – prané říčné kamenivo. 

 

b) použité vegetační prvky 

 Pozemek 756/2 bude osázen trávníkem a nízkou vegetací. Na pozemku 755 ve 

dvoře objektu bude realizovaný velká záhon s nízkou vegetací a popínavými 

rostlinami. Dále na pozemku 756/1 bude v části u terasy vysázen trávník s nízkou 

vegetací. 

 

c) biotechnická opatření 

 Biotechnická opatření nejsou navrhována. 

 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Během stavby nebude docházen k nadměrně negativním vlivům na okolí. Hluk 

nebude přesahovat hygienicky povolení limity. Během provádění stavby bude 

staveniště v rámci soukromého pozemku investora oploceno, aby nedocházelo             

k vniknutí do prostoru stavby. Budou zajištěna opatření k zabránění znečišťování 

veřejné komunikační sítě. 
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 Stavba ovlivní životní prostředí pouze po dobu výstavby (hlukem, pohybem 

mechanizace atd.). 

 Stavební práce nebudou mít nadměrný negativní vliv na okolní zástavbu. Při 

výstavbě nebudou zapotřebí technologie, které by měly negativní vliv na životní 

prostředí. Většina stavebních prací bude probíhat manuálně, na staveništi bude 

použito minimum těžké techniky. Stavební proces nebude obtěžovat okolí 

nadměrným hlukem. Stavební práce (především práce se zdrojem prachu a hluku) 

budou prováděny se zřetelem na polohu okolních staveb v souladu s hygienickými 

limity hluku.  

 Ochrana lidského zdraví před hlukem a vibracemi je zakotvena v zákoně                   

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, konkrétně v § 30 až 

34 tohoto zákona. V návaznosti na tento zákon jsou pak limity pro hluk a vibrace 

podrobně stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Povinností provozovatele 

zdroje hluku a vibrací je pak podle citovaného zákona technicky či organizačně 

zajistit, aby jím provozované zařízení tyto limity splňovalo. 

 Plochy zasažené průběhem stavby budou znovu osázeny zelení. 

 Veškerý odpadový materiál bude roztříděn, odvezen na příslušná skladovací 

místa, popř. recyklován pro další využití na pozemku. V současnosti se na staveništi 

nenacházejí žádné látky, které by způsobily kontaminaci životního prostředí. Rovněž 

v průběhu stavebních prací nebudou použity žádné zdraví a životnímu prostředí 

škodlivé látky. Ve stavebních konstrukcích nebude použit azbest. Likvidace odpadů 

ze stavby, jejich množství, místo skládky a způsob likvidace a recyklace stavební 

sutě, dopravní trasy v průběhu výstavby řeší dodavatel stavby a dokladuje při 

kolaudaci. Podrobný popis viz níže. 

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.: 

 

Nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, a způsob jeho dopravy, recyklace      

a uložení (plán nakládání s odpadem) 

 

 Odpady vzniklé při stavbě budou evidovány, tříděny a odstraněny v souladu se 

Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění Vyhlášek Ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 Sb a č.383/2001 Sb, a dále místních vyhlášek            

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Přehled odpadů vzniklých při demolici, výstavbě a provozu: 

 

Odpady z demolice  

 Předmětem této projektové dokumentace nejsou bourci práce stávajících 

objektu rodinných domů, které jsou umístěný na stavebním pozemku určeným pro 

následnou novou výstavbu novostavby. 
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Odpady z výstavby 

 Nebudou používány materiály, při nichž by na stavbě vznikal odpad patřící mezi 

nebezpečné odpady. 

 Nově navržené části vnitřních rozvodů ZTI nebudou mít negativní vliv na životní 

prostředí, jsou použity materiály, které mohou být po ukončení životnosti 

recyklovány.  

 

Seznam předpokládaného odpadu vzniklého během výstavby, zatříděného do skupin 

dle „Katalogu odpadů“ přílohy č. 1 Vyhlášky 93/2016 Sb.: 

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot 

(barev, laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev 

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů            

a plastů 

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály             

a ochranné oděvy jinak neurčené 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 

míst 

 

Během stavby bude dále vznikat komunální odpad. 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

 

Odpady z provozu objektu 

 Vzhledem k náplni a funkčnímu využití objektu bude z části produkován běžný 

komunální odpad (skupina 20 01 a 20 03 dle přílohy č. 1 Vyhlášky 93/2016 Sb). 

Dalším odpadem pravděpodobně budou občas obaly (skupina 15 01). Příležitostně 

budou odváženy do sběrného dvora nebo sběrných surovin. 

 

 Seznam předpokládaného odpadu vzniklého během užívání hotové stavby, 

zatříděného do skupin dle „Katalogu odpadů“ přílohy č. 1 Vyhlášky 93/2016 Sb.: 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály             

a ochranné oděvy jinak neurčené 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 

 V bezprostředním okolí stavby se nenachází žádná památková rezervace. 
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 Navrhovaná stavba umístěná v obci Lednici se nachází v památkové zóně – 

Lednicko-Valtický areál. Upřesnění typu ochrany – krajinná památková zóna. 

Lednicko-Valtický areál byl v prosinci roku 1996 zapsán do Seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO. (dle serveru monumnet.npu.cz ke dni 1.1.2018) 

  

 V obci Lednici se nachází několik památek patřící k národním kulturním 

památkám, kulturním památkám nebo nemovitým kulturním památkám. V těsné 

blízkosti navrhované stavby se však nenachází ani jedna. Nejbližší je socha sv. 

Jana Nepomuckého (ulice Mikulovská) či měšťanský dům (ulice Břeclavská 361).  

 Socha sv. Jana Nepomuckého, která byla zapsána do státního seznamu jako 

kulturní památka před r. 1988, socha je od navrhované stavby vzdálena vzdušnou 

čarou cca 235 m. Měšťanský dům, který byla zapsána do seznamu jako kulturní 

památka před r. 1988, dům je od navrhované stavby vzdálena vzdušnou čarou cca 

220 m. (dle serveru monumnet.npu.cz ke dni 8. 8. 2017) 

 

Archeologické lokality (dle serveru monumnet.npu.cz ke dni 1.1. 2018) 

 V bezprostředním okolí stavby se vyskytuje několik archeologických lokalit.  

 Nejbližší archeologická lokalita UAN, název intravilán, kategorie UAN I 

(poř.č.SAS: 34-23-07/13) je vzdálena vzdušnou čarou cca 225 m od řešeného 

pozemku (severozápadním směrem). Další archeologická lokalita UNA, název 

radnice a středověké jádro obce Lednice, kategorie UAN I (poč.č.SAS: 34-23-08/3) 

je vzdálená vzdušnou čarou cca 290 m od řešeného pozemku (severovýchodním 

směrem), Řešený pozemek se nachází v lokalitě UAN II (poř.č.SAS: -) 

 

Zvláště chráněné území (dle serveru mapy.nature.cz 1. 1. 2018) 

 Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), v aktuálním znění, 

vymezuje šest kategorií zvláště chráněných území, národní parky (NP), chráněné 

krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), 

národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP). 

 V širokém okolí pozemku se nenachází žádné velkoplošné zvláště chráněné 

území. Nejbližší velkoplošné chráněné území je ,, Chráněná krajinná oblast Pálava“ 

ve vzdálenosti cca 4,8 km vzdušnou čarou. 

 V širším okolí pozemků stavby se nachází 3 maloplošná zvláště chráněná území 

(MZCHÚ): 

- Pastvisko u Lednice (NPP) – nachází se severním směrem ve vzdušné 

vzdálenosti cca 1,1 km, předmětem ochrany je ochrana mokřadního biotopu 

pro vzácné druhy živočichů.  

- Lednické rybníky (NPR) – nachází se jižním směrem ve vzdušné vzdálenosti 

cca1,65 km, předmětem ochrany je ochrana ptactva a jiné zvířeny, květeny          

a krajinného rázu, tvořící rybníky Zámecký, Mlýnský, Prostřední, Hlohovecký 

a Nesyt se spojovacími stokami. 
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- Květné jezero (PP) – nachází se severním směrem ve vzdušné vzdálenosti cca 

3 km. Jedná se o mrtvé rameno s menší vodní plochou v údolní nivě Dyje, 

kdysi šlo o významnou lokalitu vodních rostlin. 

 

Mezinárodně významné části přírody  

(dle serveru mapy.nature.cz 1.1.2018) 

 Pozemky stavby neleží v žádné mezinárodně významné části přírody. 

 V širším okolí pozemku se nachází 2 mezinárodně významná část přírody, které 

spadají pod Ramsarskou úmluvu o ochraně mokřadů, patří tam Lednické rybníky         

a Mokřady Dolního Podyjí. Ani jedna část neleží na stavebních pozemcích. 

 Celý pozemek leží v biosférické rezervaci Dolní Morava. 

 

Památné stromy (dle serveru mapy.nature.cz 1.1.2018) 

 V širokém okolí pozemku stavby se nenachází žádné památné stromy 

(samostatně stojící, stromořadí ani skupina stromů).  

Územní systém ekologické stability (dle serveru mapy.nature.cz 1.1.2018) 

 Pozemky stavby neleží v žádném z územního systému ekologické stability. 

 V širších okolí pozemků stavby se nachází několik Území systému ekologické 

stability:  

- nadregionální biocentrum – koncepce (2017) 

- regionální biokoridor – ÚTP ÚSES ČR (1996) 

- regionální biocentrum – ÚTP ÚSES ČR (1996) 

- osa nadregionálního biokoridoru – ÚTP ÚSES ČR (1996) 

- nadregionální biokoridor – ÚTP ÚSES ČR (1996) 

- nadregionální biocentrum – ÚTP ÚSES ČR (1996) 

 

Veřejnosti přístupné jeskyně (dle serveru mapy.nature.cz 8. 8. 201.1.2018) 

 V širokém okolí pozemku stavby se nenachází žádné veřejnosti zpřístupněné 

jeskyně.  

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

(dle serveru mapy.nature.cz 1. 1. 2018) 

Pozemky stavby neleží v žádné z oblastí chráněných území Natura 2000. 

 V širokém okolí pozemků stavby se nachází evropsky významné lokality – Niva 

Dyje, Lednické rybníky, Lednice – zámek, Bezručova alej, Rybniční zámeček a ptačí 

oblast Lednické rybníky. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 EIA (Environmental Impact Assessment) - posuzování vlivů na životní prostředí 

– je jedním z nástrojů ochrany životního prostředí eliminující potenciální negativní 

vlivy připravovaných záměrů a investic. Legislativně je proces EIA upraven zákonem 
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č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

který stanovuje všechny věcné i formální náležitosti procesu EIA. 

 Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. specifikuje záměry, podléhající posuzování 

vlivů záměru na životní prostředí. 

 KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení)  

  – stavba nepatří pod tuto kategorii 

 KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)  

  – stavba nepatří pod tuto kategorii 

 Jedná se stavební úpravy stávajícího zkolaudovaného samostatně stojícího 

rodinného domu. 

 Danou stavbu není nutno posuzovat procesem EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 Žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma nejsou navržena. 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 V rámci navrhované stavby není nutno zřizovat a ani nebudou zřizována žádná 

zařízení civilní ochrany. Typ stavby, její umístění, stavební řešení a využití objektu 

vylučuje potřebu zvláštních opatření pro ochranu obyvatelstva nebo zřizování 

staveb sloužících pro ochranu obyvatelstva nebo řešení zásad prevence závažných 

havárií ani zóny havarijního plánování. 

 Stavba ani během výstavby ani během jejího užívání nebude žádným způsobem 

bránit plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Situování objektu nemá žádný negativní 

vliv na okolní stavby potažmo na obyvatele. Volný pohyb cizích osob včetně osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace je vyloučen jak na staveništi. Celý stavba 

bude sloužit potřebám majitelů tak i částečně veřejnosti (prodejny vina, degustace, 

ubytování). 

 

 Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou dány 

především „vyhláškou MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva“. 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

B. 8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Odběrné místo elektrické energie a vody bude zajištěno z nově zřízených přípojek, 

které budou využity pro napojení objektu. Na obou přípojkách bude zřízen přístroj 

pro měření spotřeby. 

 

b) odvodnění staveniště 

 Staveniště se bude celé nacházet na pozemcích investora. 

 Vody z tohoto pozemku budou v průběhu stavby přirozeně vsakovány do země. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

 Navrhnutý objekt leží mezi dvěma silničními komunikacemi. Ze západu pozemek 

přiléhá k místní panelové komunikaci (šířka cca 5,8m, komunikace slepá 

obousměrná, situována na ulici Čechova), která přiléhá k asfaltové komunikaci – 

Silnice II/422 (šířka cca 8,5 m, komunikace obousměrná). Z východu objekt přiléhá 

k místní asfaltové komunikaci (šířka cca 4,9 m, komunikace obousměrná, situována 

na ulici Cihlářská). Objekt bude přístupný z obou komunikací. 

 

 Z asfaltové komunikace na ulici Cihlářská, je v současnosti možnost před 

navrhovaným objektem parkovat na vyštěrkované ploše přiléhající k asfaltové 

komunikaci. Tato plocha bude i po realizaci novostavby zachována, ale bude před 

objektem do štěrkována do výšky vjezdu do objektu, cca přidání vrstvy štěrku 1–12 

cm, tak aby byl umožněn vjezd do novostavby rodinného vinařství. Tento vjezd 

bude sloužit v průběhu stavby jako staveništní vjezd. 

 Na pozemku (parc. č. 756/2) investora bude zřízena manipulační plocha 

(z leštěného betonu či z kamenné dlažby), po které se bude umožněn pěší přístup do 

degustace. Manipulační plocha z leštěného betonu mlže plnit funkci stání pro 

automobil, bude ve spádu, směrem od objektu a na hranici pozemku bude použit 

AKU drén, pro zachytávání dešťové vody. Tato manipulační plocha bude sloužit 

v průběhu stavby jako staveništní vjezd z ulice Čechova. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

 Budova bude připojena na nové přípojky plynovodu, splaškové kanalizace, 

dešťové kanalizace, vodovodu a elektro nn. 

 Odběrné místo elektrické energie a vody bude zajištěno z nově zřízených přípojek, 

které budou využity pro napojení objektu.  
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Během stavby nebude docházet k nadměrně negativním vlivům na okolí. Hluk 

nebude přesahovat hygienicky povolené limity. Budou přijata opatření, aby 

nedocházelo ke znečištění veřejné komunikace.  

 Stavba ovlivní životní prostředí pouze po dobu výstavby (hlukem, pohybem 

mechanizace atd.). Stavební práce nebudou mít nadměrný negativní vliv na okolní 

zástavbu. Většina stavebních prací bude probíhat manuálně, na staveništi bude 

použito minimum těžké techniky.  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště 

 Obvod staveniště je dán stavebními pozemky 756/1, 756/2, 755 tyto pozemky 

jsou v majetku investora stavby. Staveniště zabírá celkovou plochu daných pozemků, 

plocha staveniště je celkem 694 m2. V rámci stavby bude dotčený pozemek (parc. 

č.759/1 a č. 919/11) přiléhající komunikaci na ulici Cihlářská a Čechova. Pozemky 

jsou v majetku Obce Lednice (Zámecké náměstí 70, 69144 Lednice) a nejsou 

zahrnuty v obvodu staveniště. Obvod staveniště je zakreslený v koordinační situaci 

stavby. Obvod staveniště bude dočasně oplocen staveništním oplocením, včetně 

uzamykatelných vjezdových brán. Oplocené staveniště bude uzamčené, zřetelně 

označené a bude pro třetí osoby, včetně osob s omezenou schopností pohybu                  

a orientace, nepřístupné. Není třeba žádných další opatření z hlediska bezpečnosti       

a ochrany zdraví třetích osob, ani žádných úprav pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Budou zajištěna opatření k zabránění znečišťování veřejné 

komunikační sítě. 

 

 Zařízení staveniště bude na pozemcích stavby (parc.č. 756/1, 756/2 a 755) 

v majetku investora. Pro zařízení staveniště budou používány mobilní staveništní 

buňky. 

Stavební firma, která bude určena na základě výběrového řízení, umístí na 

oploceném a uzamčeném staveništi pouze mobilní staveništní buňky, které budou po 

dobu stavby sloužit pro sociální a hygienické zázemí pracovníků, resp. pro uzamčený 

sklad stavebního materiálu a nářadí. Buňky budou napojeny na zdroj elektřiny (NN) 

a vody dle popisu v odstavci B.8.a). Pro hygienické zázemí budou použity mobilní 

buňky nevyžadující napojení na venkovní kanalizaci.  

V blízkosti stavby se nenachází žádné stávající objekty, které by bylo možno využít 

pro zařízení staveniště. 

Zřizování staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení není navrženo, žádné 

takové stavby nebudou zřizovány. 
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Část pozemku 756/2 je dotčen vedením podzemního vedení elektro kabelu 

VN a nadzemního vedení elektro kabelu NN. Zmíněný pozemek je v katastrálním 

území Lednice na Moravě (679828). Na tomto pozemku (756/2) se uvažuje pouze ze 

zpevněnými/manipulačními plochami bez narušení stávajícího vedení 

elektrorozvodů. Vedení kabelu bude podřízeno zakládání stavby tak, aby nedošlo 

k narušení vedení, či ochranného pásma podzemního vedeného elektro kabelu VN či 

nadzemního vedení elektro kabelu NN.  

Ochranné pásmo podzemního vedení VN – 1,0 m na každou stranu od osy kabelu 

– vedení do 110 kV. Ochranné pásmo nadzemního vedení NN – 1,0 m na každou 

stranu od osy kabelu závěsného kabelu a 2,0 m na každou stranu od osy kabelu 

základního vodiče s izolací– vedení 1 kV – 35 kV. 

 

Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Jedná se o novostavbu. Na pozemku v současnosti stojí dva stávající RD – Projekt 

demolice stávajícího domu není součástí této projektové dokumentace. V rámci 

stavby tedy nevyplynou žádné požadavky na asanace nebo demolice stávajících 

staveb. 

 Nedojde ke kácení dřevin. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Zařízení staveniště bude na pozemcích stavby (parc.č. 756/1, 756/2, 755) 

v majetku investora. 

 V rámci stavby budovy a přiléhajících venkovních zpevněných ploch nebudou 

nutné žádné trvalé ani dočasné zábory dalších pozemků. 

 Během provádění nových přípojek inženýrských sítí budou nutné dočasné 

zábory části pozemku 759/1. Zábory včetně časových termínů bude dohodnuty 

s majitelem těchto pozemků – obecním úřadem obce Lednice. 

 

g) maximální produkované množství, druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

 Nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, a způsob jeho dopravy, recyklace 

a uložení (plán nakládání s odpadem) 

 

 Odpady vzniklé při stavbě budou evidovány, tříděny a odstraněny v souladu se 

Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění Vyhlášek Ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 Sb a č.383/2001 Sb, a dále místních vyhlášek             

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, ve znění pozdějších předpisů. 
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Přehled odpadů vzniklých při demolici, výstavbě a provozu: 

 

Odpady z demolice  

 Předmětem této projektové dokumentace nejsou bourci práce stávajících 

objektu rodinných domů, které jsou umístěný na stavebním pozemku určeným pro 

následnou novou výstavbu novostavby. 

 

Odpady z výstavby 

 Nebudou používány materiály, při nichž by na stavbě vznikal odpad patřící mezi 

nebezpečné odpady. 

 Nově navržené části vnitřních rozvodů ZTI nebudou mít negativní vliv na životní 

prostředí, jsou použity materiály, které mohou být po ukončení životnosti 

recyklovány.  

 

Seznam předpokládaného odpadu vzniklého během výstavby, zatříděného do skupin 

dle „Katalogu odpadů“ přílohy č. 1 Vyhlášky 93/2016 Sb.: 

08  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot  

  (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev 

12  Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů  

  a plastů 

15  Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály  

  a ochranné oděvy jinak neurčené 

17  Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy    

  z kontaminovaných míst 

 

Během stavby bude dále vznikat komunální odpad. 

20  Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,  

  průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného  

  sběru 

 

Vhodný způsob likvidace všech vzniklých odpadů zajistí dodavatel stavby. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Před zahájením stavby bude v místě staveb sejmuta svrchní vrstva ornice, a to 

pouze z pozemku 756/2. Z pozemku 756/1, 755 sejmutí ornice není za potřebí, a to   

z důvodu plánované demolice stávajících objektů rodinných domů. Po demolici 

budou pozemky srovnány a nebudou zde prováděny žádné terénní práce. Projekt 

demolice stávajících objektů rodinných domů není předmětem této projektové 

dokumentace. Sejmutá ornice bude uložena na kraji pozemku 756/2 a bude použita 

při finálních terénních úpravách. 

 Svah na západní hranici pozemku 756/1 a 755 umožňuje zapustit budovu částečně 

do terénu. 1S – suterén bude kompletně zapuštěný do terénu. Vykopaná zemina bude 
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v minimálním množství použita pro terénní úpravy a zásypy (objekt zaujímá celou 

plochu stavebního pozemku 756/1 a 755). Předpokládá se nevyrovnaná bilance 

zemních prací, přebytek vykopané zeminy bude odvezen na povolenou skládku. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Během stavby nebude docházet k nadměrně negativním vlivům na okolí. Hluk 

nebude přesahovat hygienicky povolení limity. Během provádění stavby bude 

staveniště v rámci soukromého pozemku investora oploceno, aby nedocházelo             

k vniknutí do prostoru stavby. Budou zajištěna opatření k zabránění znečišťování 

veřejné komunikační sítě. 

 

 Stavba ovlivní životní prostředí pouze po dobu výstavby (hlukem, pohybem 

mechanizace atd.). 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Vlastní stavba (novostavba rodinného vinařství) nevyžaduje žádné specifické 

uspořádání staveniště ani speciální opatření pro bezpečnost. 

 

 Při přípravě staveniště, během realizace stavby i během dokončovacích 

a úklidových prací je nutno dodržovat bezpečnost práce a opatření pro zabezpečení 

ochrany zdraví pracovníků. 

 Staveniště bude zabezpečeno a řádně označeno tak, aby bylo zabráněno vstupu 

nebo vniknutí nepovolaných osob. 

 Organizací výstavby bude zajištěno, že jejím vlivem nedojde k poškození 

životního prostředí ani zdraví osob. Odpovědná osoba je povinna zajistit bezpečnost 

práce na staveništi potřebnými opatřeními v souladu s právními předpisy a normami, 

zabezpečit v souladu s příslušnými předpisy a normami školení, popř. ověřování 

znalostí a lékařské prohlídky spolupracovníků (zaměstnanců).  

 Na staveništi, kde je více dodavatelů, je povinností zaměstnavatelů zajistit 

koordinované postupy prací, včetně plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Součástí těchto povinností je též zajištění výše 

uvedených školení BOZP a PO. 

 

 Dodavatel stavby provede v rámci přípravy stavby i během stavby příslušná 

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovené 

příslušnými předpisy. Zejména se jedná o:  

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
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o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

- nařízení vlády  č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády             

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

(Poznámka: Nařízení vlády  č. 361/2007 Sb. zrušilo dřívější nařízení vlády               

č. 178/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., a nařízení vlády                   

č. 441/2004 Sb) 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (ve znění oprav 

tiskových chyb: Sdělení Ministerstva vnitra č. o1/c62/2002 Sb. o opravě 

tiskových chyb v nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště                

a pracovní prostředí 

- vyhlášku č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů          

a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

 

 Při provádění stavby, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Při provádění bude postupováno dle platných norem pro jednotlivé stavební práce.  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 U výstavbou dočtených staveb se neuvažuje s bezbariérovým užíváním. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Při výstavbě přípojek (elektro nn, vodovodu, splaškové kanalizace a plynovodní 

přípojky) bude zasahováno do místní komunikace (Cihlářská). Způsob výstavby 

přípojek, časové návaznosti, technické podmínky apod. budou určeny jednotlivými 

provozovateli sítí v průběhu vyřizování stavebního povolení. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Vlastní stavba rodinného domu nevyžaduje žádné speciální podmínky pro 

provádění stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby:  03/2018 

Předpokládané ukončení stavby: 03/2020 

 

 Nepředpokládá se členění stavby na etapy, celá stavba bude realizována                

a kolaudována najednou. 

 Upřesnění časové návaznosti jednotlivých částí stavby bude řešeno před 

zahájením stavebních prací ve spolupráci se stavební firmou, která vzejde 

z výběrového řízení. 

 

Projektová dokumentace je členěna na tyto stavební objekty: 

SO-01 Novostavba rodinného vinařství 

SO-02 Vodovodní přípojka 

SO-03 Přípojka kanalizace 

SO-04 Přípojka plynu 

SO-05 Přípojka elektro nn 

SO-06 Venkovní zpevněné plochy 

SO-07 Venkovní zpevněné plochy 

 

Stavba obsahuje tato technická a technologická zařízení: 

Vnitřní osobonákladní výtah 

 

 

V Brně 01/2018       Bc. Kateřina Plodíková 
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a) Technická zpráva 

 

1. Účel objektu, funkční náplň a kapacitní údaje 

 Projekt řeší novostavbu rodinného vinařství (řadová zástavba mezi stávající 

objekty rodinných domů). 

 Stavba bude umístěna přibližně 500 metrů JZ směrem od středu obce Lednice 

(584631), okres Břeclav, kraj Jihomoravský na stavebních pozemcích 756/1, 756/2 

a 755. 

 Stavba se skládá s více druhu prostor podle funkčního využití. Slučuje se zde 

funkce obytná (byt v 2NP a malý pension pro účely degustace vína), prostory pro 

obchod a služby (prodejna vína, degustace) a prostory pro skladování (sklady vína – 

sudy/koše). 

 

Podlaha přízemí SO-01 - rodinného vinařství je navržena na úrovni 0,000 

0,000 = 173,300 m n. m. BPV 

Podlaha podkroví SO-01 - rodinného vinařství je navržena na úrovni +4,050 

+ 4,050 = 177,350 m n. m. BPV 

 

Zastavěná plocha  

- zastavěná plocha stavebního objektu SO-01:  501,16 m2  

- zastavěná plocha stavebního objektu SO-06 – venkovní zpevněné  

 plochy: 

a) Nádvoří (zbylé plochy)   65,47 m2 

b) Cesty, vstupní plochy   70,74 m2 

c) Kačírek okolo SO-01   10,60 m2 

Celkem SO-06               146,81 m2  

 Celková zastavěná plocha SO-01, SO-06: 647,97 m2 

 

Podlažní plocha 

- 1S  187,07 m2  

- 1NP  277,07 m2  

- 2NP  447,08 m2  

Celková podlažní plocha objektu SO-01: 911,22 m2 

Podlahová plocha 

- 1S  165,06 m2  

- 1NP  207,28 m2  

- 2NP  332,37 m2  

Celková podlahová plocha objektu SO-01: 707,71 m2 
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Obestavěný prostor 

- obestavěný prostor objektu SO-01: 3360,2 m3 

 

Obsazení objektů osobami 

• Prodejna vína: 1 osoba  

• Byt 2+kk (v podkroví): 2 osoby (jedná se o osoby (pár) zajištující 

provoz novostavby, byt bude sloužit pro ubytování personálu – nejsou 

započítávány do celkového počtu osob) 

• Skladovací prostory (sklady vína v sudech, v koších): 1osoba  

• Degustace (personál): 1osoba  

• Degustace (zákazníci): max. 32 osob (místa k sezení) 

• Terasa: max. 14 osob (místa k sezení) 

• Ubytovací část (personál): 1 osoba  

• Ubytovací část (zákazníci): max. 14 osob  

Celkový počet osob v objektu: 63 osob 

 

2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

 

Objekt je řešen jako řadová zástavba mezi stávající zástavbu převážně rodinnými 

domy. Půdorys objektu je rozdělen opticky na dva celky, které jsou propojeny 

vnitřním nádvořím či propojením v 2NP v části pensionu a každá část přiléhá k jiné 

účelové komunikaci (východ – ulice Cihlářská s asfaltovou komunikací, západ – 

ulice Čechova s panelovou komunikací). Tvar půdorysu je nepravidelný, s malým 

množstvím pravých úhlů. Nepravidelnost vznikla kopírování stávajícího tvaru 

pozemku 756/1 a 755. 

 

Stavba má tři podlaží. Podlaží 1S – suterén je zcela zapuštěn do terénu.  

 

Z konstrukčního řešení se jedná o kombinaci zděné konstrukce s konstrukcí 

z monolitického železobetonu, obě varianty jsou zateplené pěnovým fasádním 

polystyrenem, lokálně čedičovou vlnou. Čedičová vlna je použita ve styku se 

sousedními objekty a také pro zateplení 2NP v místě krytého průjezdu (stropní kce 

nad 1NP). Objekt bude založen na základové desce s náběhy (celý suterén) či na 

základových pásech. Proti pronikání zemní vlhkosti je objekt chráněn 

modifikovanými asfaltovými pásy v části nad základy z betonových pásů, 

hydroizolace v části základové desky s náběhy je zajištěna vodonepropustným 

betonem. Konstrukce střechy je tvořená dřevěným atypickým krovem respektující 

tvar půdorysu. Tvarově se jedná o několik sedlových střech (vždy čtyři štíty do ulice 
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Cihlářská tak do ulice Čechova) spojených rovnými částmi či rovnou dvě sedlové 

střechy v návaznosti na sobě.  

Kontaktní zateplovací systém je opatřen venkovní silikátovou omítkou v bílém 

odstínu. Sokl je opatřen tmavě šedou stěrkovou omítkou. Okna, dveře a vrata budou 

dřevěná v přírodním odstínu dřeva. Střechu bude pokrývat mPVC folie s plastovými 

lištami vytvářející vzhled falcovaného plechu.  

 

Z architektonického řešení je patrná snaha o dodržení tradičního stylu této části 

obce, kde jsou v nejbližším sousedství štíty převážně směřovány do ulice. Stavba je 

navržena tak, aby svým vzhledem respektovala stávající venkovskou zástavbu, avšak 

za použití moderních a současných stavebních materiálů (střešní hydroizolační fólie, 

dřevěná okna s použitím dřevěných okenic, dřevěná vrata ve stylu venkovských 

stavení).  

 

Bezbariérové užívání stavby: 

 Podmínky a způsob řešení staveb dle požadavků pro bezbariérové užívání stavby 

je dáno vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. 

 

Požadavky na stavby občanského vybavení 

 § 6 

 (1) Stavbou občanského vybavení se rozumí: 

 c) stavba pro obchod a služby, 

  Prodejna vína v přízemí je řešena jako bezbariérová (vstupní  rampa, 

dveře s průchozí šířkou 900 mm). 

  Degustace v podkroví je řešena jako bezbariérová (vstupní  plocha 

v minimálním spádu 1 %, dveře s průchozí šířkou 900 mm,  bezbariérové WC) 

  j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s     

 celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob. 

  Ubytovací část má ˂ než 20 osob – požadavek není kladen. 

 

 Na zbylé prostory není bezbariérové užívání stavby předepsáno (byt 

v podkroví komerční části, skladovací plochy). 

 

3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba má tři podlaží. Podlaží 1S – suterén je zcela zapuštěn do terénu. Dispozičně 

se dá novostavba rodinného vinařství rozdělit na dva samostatné celky (ubytovací 

část, komerční část), které umožnuje propojení v místě venkovního nádvoří. Západní 

převýšení stavebního pozemku umožnuje vstoupit v 1NP – přízemí z ulice Cihlářská 

(východní hranice pozemků) a do 2NP – podkroví z ulice Čechova (západní hranice 

pozemků). 
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Dispoziční řešení ubytovací části: 

 Ubytovací část má dvě nadzemní podlaží, bez suterénu. 

 Tento objekt bude sloužit pro ubytování hostů s možností snídaně, kterým bude 

poskytnuta degustace vína. Ubytování nebude veřejné pro účel jiného vyžití v obci 

Lednici, je tedy pouze na požádání majitele navrženého objektu, slouží pouze 

nárazově, a ne vždy v plné kapacitě (nejedná se o veřejný objekt pro ubytování turisty 

mířící za krajinou a památkami v obci Lednici).  

 První nadzemní podlaží – přízemí, je zpřístupněno z ulice Cihlářská (východní 

hranice pozemku). Nachází se zde zázemí pro ubytování hostů (recepce, vjezd 

krytým průjezdem na kryté parkoviště uvnitř nádvoří, společenská místnost – 

podávání snídaní, hygienické zázemí) tak i personálu (recepce, hygienické zázemí     

a technické zázemí). Z nádvoří bude umožněn vstup do komerční části, kde je 

umístěna degustační terasa. 

 Druhé nadzemní podlaží – podkroví je zpřístupněno po dvou vnitřních schodištích 

(dvojramenné a tříramenné schodiště) nebo z ulice Čechova ve východní část 

objektu. Je zde umístěno 5 dvoulůžkových pokojů a jeden pokoj se 4 lůžky. Celková 

kapacita je14 lůžek. 

 

Dispoziční řešení komerční části: 

 Komerční část má dvě nadzemní podlaží a suterén. 

 Podzemní podlaží – suterén je ze všech stran zapuštěn do terénu a slouží jako 

sklad vína (lahve v koších, sudy 600 l a 225 l) a technické zázemí. Suterén je 

přístupný po vnitřním dvouramenném schodišti nebo výtahem z přízemí, a to pouze 

z komerční části objektu.  

 První nadzemní podlaží – přízemí, můžeme opticky rozdělit na dva stavební celky 

spojené vnitřním nezastřešeným nádvořím. Východní část (ulice Cihlářská) slouží 

jako prodejna vína s navazujícím krytým průjezdem, umožňujícím průjezd dvorem 

do západní části.  Západní část se skládá z velkého skladu a úklidové místnosti              

s možností personálního WC. Západní část je z jedné strany zapuštěna do terénu. Na 

vnitřním dvoře se nachází mimo průjezdu také terasa, umožňující degustaci vína 

v příznivých měsících sezóny.  

 Druhé nadzemní podlaží – podkroví má ve východní části umístěn byt, který je 

přístupný po dvouramenném schodišti z prodejny v přízemí a slouží pouze majitelům 

stavby.  V západní části je umístěna degustace se zázemím pro návštěvníky a pro 

personál. Do západní části je vstup umožněn z ulice Čechova či po vnitřním 

tříramenném schodišti/výtahu z přízemí.   

 

Technologie výroby  

 Jedná se o objekt Novostavby rodinného vinařství. Stavba obsahuje pouze vnitřní 

osobonákladní výtah.  
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4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

a) stavební řešení 

Z konstrukčního řešení se jedná o kombinaci zděné konstrukce s konstrukcí 

z monolitického železobetonu, obě varianty jsou zateplené pěnovým fasádním 

polystyrenem, lokálně čedičovou vlnou. Čedičová vlna je použita ve styku se 

sousedními objekty a také pro zateplení 2NP v místě krytého průjezdu (stropní kce 

nad 1NP). Objekt bude založen na základové desce s náběhy (celý suterén) či na 

základových pásech. Proti pronikání zemní vlhkosti je objekt chráněn 

modifikovanými asfaltovými pásy v části nad základy z betonových pásů, 

hydroizolace v části základové desky s náběhy je zajištěna vodonepropustným 

betonem. Konstrukce střechy je tvořená dřevěným atypickým krovem respektující 

tvar půdorysu. Tvarově se jedná o několik sedlových střech (vždy čtyři štíty do ulice 

Cihlářská tak do ulice Čechova) spojených rovnými částmi či rovnou dvě sedlové 

střechy v návaznosti na sobě.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

- zemní práce 

 Geologický průzkum nebyl proveden, základové podmínky se předpokládají 

vhodné. Podzemní voda se předpokládá pod úrovní základové spáry. Před betonáží 

základových konstrukcí bude přizván geolog k posouzení základových poměrů            

a v případě potřeby budou základové konstrukce znovu posouzeny. Únosnost 

základové spáry byla odhadnuta na tabulkovou hodnotu Rdt = 150kPa. 

 Svah na západní hranici pozemku 756/1 A 755 umožňuje zapustit budovu 

částečně do terénu. Podlaží 1S – suterén bude kompletně zapuštěný do terénu. 

Západní stěna 1NP bude podporovat svah. Vykopaná zemina bude v minimálním 

množství použita pro terénní úpravy a zásypy. Předpokládá se nevyrovnaná bilance 

zemních prací, přebytek vykopané zeminy bude odvezen na povolenou skládku. 

 Jedná se o řadovou výstavbu mezi stávající budovy, při realizaci výkopových          

a základových konstrukcí novostavby je zohledněna stabilita sousedních objektů         

a jsou navrhnuty opatření, které zamezují ohrožení stability sousedních objektů. 

 Na celé západní stěna bude použito záporové pažení (vrt průměr 400 mm do 

kterého je vloženo IPE 240, mezi pásnice zasunuty  vodorovné smrkové ližiny 80/160 

mm, poté jsou použity ocelové převázky s kotvami kotvené šíkmo do zeminy výkopu   

a následně přestříkáno betonem s vloženou kari sítí), severní stěna je částečně 

podchycena taktéž záporovým pažením ale také tryskovou injektáží, která 

podchycuje sousední objekt. Tyto opatření umožnují realizaci suterénu a vpasování 

objektu mezi stávající zástavbu. Vše bude konzultováno s geologem a technologem. 
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- základové konstrukce 

 Založení objektu se skládá z plošného a hlubinného zakládání. Z plošného 

založení se tu setkáme se základovými pasy, patky a základovou deskou. 

Z hlubinného založení s pilotami, které jsou lokálně použity na severní straně 

pozemku s parc. ř. 756/1. Celkově tři piloty o průměru 300 mm. 

 Hloubka základových a pasů a patek nadzemních podlaží je 1,32 m pod úroveň 

podlahy 1NP.  

 Základové pasy jsou v nezámrzné hloubce. Jedná se o monolitické betonové 

základy z prostého betonu C20/25. Obvodové stěny nadzemních částí mají navržený 

základový pas o výšce 0,5 m na šířku 0,5 m a dvou bednící tvarovek. Nad 

základovými pasy proběhne podkladní betonová deska z betonu C20/25 tl. 120 mm 

vyztuženého kari sítěmi 6/100 x 6/100 mm. Pod podkladními deskami je uvažováno 

s vyrovnávacím štěrkovým podsypem tl. min. 40 mm, hutněným na únosnost 

0,2MPa. V základech bude provedena zemnící soustava.  

 Základové patky pod vnější sloupy je navrhnuty z prostého betonu C20/25 na 

výšku 0,5 m a šířku stran 1,6 m.  

 Obvodová železobetonová stěna na jižní fasádě objektu je založena na základové 

desce. Deska tloušťky 400 mm, a šířky 1500 mm. Délka po celé obvodové stěně. Pod 

základovou deskou je podkladní beton C16/20 o tloušťce 100 mm. 

 Hloubka založení základové desky pro suterén je 3,9 m pod úroveň podlahy 1NP. 

Jedná se o monolitický železobeton tl. 250 mm z vodonepropustného betonu – tvoří 

tzv. bílou vanu. Vodonepropustný beton je uvažován C25/30 ,,XC3" 90denní - max. 

průsak 30 mm, zkoušení průsaku dle ČSN EN 12390-8, výztuží B500, konzistence 

S4. 

 Hloubka založení pilot je 4,9 m pod úroveň podlahy 1NP. K betonáži se využívá 

betonů třídy C16/20 až C30/37 s vysokým stupněm zpracovatelnosti, který je nutný 

pro dokonalou betonáž piloty. 

Bude třeba podchycování základů sousedících budov – zajištěno tryskovou injektáží 

(Podstatou technologie je injektáž z vrtu do okolní zeminy, prováděná vysokým 

tlakem 30–55 MPa s použitím cementových a jílocementových směsí). 

 

- svislé konstrukce 

 Svislé nosné konstrukce v 1S budou zatíženy zemními tlaky a jsou navrženy jako 

železobetonové monolitické tl. 300 mm. Monolitický železobeton                                       

z vodonepropustného betonu – tvoří tzv. bílou vanu. Vodonepropustný beton je 

uvažován C25/30 ,,XC3" 90denní - max. průsak 30 mm, zkoušení průsaku dle ČSN 

EN 12390-8, výztuží B500, konzistence S4. Železobetonová stěna bude směrem do 

interiéru v pohledové kvalitě. 

 

Svislé nosné konstrukce v 1NP, 2NP jsou z monolitického železobetonu či 

z keramických tvarovek.  
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 Na západní straně v 1NP budou stěny zatíženy zemními tlaky a jsou navrženy jako 

železobetonové monolitické tl. 300 mm. Monolitický železobeton                                       

z vodonepropustného betonu – tvoří tzv. bílou vanu. Vodonepropustný beton je 

uvažován C25/30 ,,XC3" 90denní - max. průsak 30 mm, zkoušení průsaku dle ČSN 

EN 12390-8, výztuží B500, konzistence S4. Železobetonová stěna bude směrem do 

interiéru v pohledové kvalitě. 

 Ostatní železobetonové monolitické stěny tl. 300 mm jsou z betonu C 20/30, ocel 

B500, ,,XC1“, taktéž směrem do interiéru v pohledové kvalitě. 

 Keramické nosné zdivo: Porotherm 24 tl. 240 mm (obvodová stěna, vnitřní 

nosná), Porotherm Aku Sym tl. 250 mm (vnitřní nosná),  Porotherm 14 tl. 140 mm 

(vnitřní nosná), Porotherm 8 tl. 80 mm (vnitřní nenosná). 

 Stěna výtahu bude z monolitického železobetonu tl. 200 mm. 

 

 Obvodové stěny budou z vnější strany zatepleny kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. Nad průjezdy a nad parkovištěm bude zateplena i vodorovná 

stropní konstrukce, taktéž kontaktním systém ETICS (na vodorovné stropní 

konstrukci pouze použit jako tepelný izolant čedičová vlna).  

 Na severní fasádě, v místě optického napojení novostavby rodinného vinařství 

k stávajícímu sousednímu rodinnému domu bude použita tepelná izolace ve formě 

čedičové vlny. 

 Kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z polystyrénu 

v tloušťkách 150 mm, 200 mm a čedičové vlny v tloušťce 140, 180 mm. 

 

- vodorovné stropní konstrukce 

  Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky 

tloušťky 200 a 300 mm. Strop nad 1S – suterén bude z vodostavebního betonu.            

V kritických místech budou ve stropních deskách navrženy betonové nosníky.  

 Strop nad 1S je z vodonepropustného betonu – tvoří tzv. bílou vanu. 

Vodonepropustný beton je uvažován C25/30 ,,XC3" 90denní - max. průsak 30 mm, 

zkoušení průsaku dle ČSN EN 12390-8, výztuží B500, konzistence S4. 

Vodonepropustný beton s omezením šířky trhlin tak, aby byly splněny podmínky pro 

třídu A2 dle směrnice ,,Bíle vany – vodotěsné konstrukce“. Pracovní spáry budou 

ošetřeny těsnícímu systémovými pásy. Veškeré prostupy budou řešeny systémovými 

chráničkami pro vodotěsné konstrukce. 

  

V části venkovního dvora se deska z vnější strany vybetonuje ve spádu 2 stupňů. 

Tloušťka desky bude v rozptylu 300–433 mm.  

 Třída betonu bude upřesněna ve vyšším stupni projektové dokumentace – 

dokumentace stavebního povolení. 

 

 Lokálně budou použity stropní konstrukce dřevěné v 2NP, a to nad koupelnou, 

wc, šatnou a příručním skladem. Konstrukce bude dřevěná a opláštěná dřevěnými 
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pohledovými deskami. Nosné trámky budou připevněny k nosné železobetonové 

nebo zděné konstrukce. 

 

- překlady, věnce a žebra  

 Předklady nad vnějšími výplněmi otvoru jsou převážně tvořeny v rámci stopní 

konstrukce, a to bud v jedné rovině s dolní úrovní železobetonové monolitické 

stropní desky nebo v rámci vybetonovaných žeber. Další možností tvoření překladů 

je v rámci železobetonových stěn, kde stěna má v sobě obsažené otvory pro okna, 

anebo lokálně ve štítových stěnách šikmými věnci dobetonovanými až k horní úrovni 

otvoru.  Převážně je použit monolitický železobeton tvořen betonem C25/30 s ocelí 

B 500. 

 

- schodiště 

Na všechny schodiště je použit monolitický železobeton tvořen betonem C25/30 

s ocelí B 500. V objektu se vyskytuje několik schodišť s rozdílnými výšky a šířky 

stupňů. Vše je patrné v samostatné příloze projektové dokumentace – D.1.2 Stavebně 

konstrukční řešení – výkresy tvaru stopů. Schodiště v ubytovací části a schodiště 

směrem do bytu v 2NP v komerční části bude obloženo dřevem. Zbylá schodiště 

v komerční části (schodiště u výtahu) budou z pohledového železobetonu. 

 

- krov 

 Konstrukce střechy je tvořená dřevěným atypickým krovem respektující tvar 

půdorysu. Tvarově se jedná o několik sedlových střech (vždy čtyři štíty do ulice 

Cihlářská tak do ulice Čechova) spojených rovnými částmi či rovnou dvě sedlové 

střechy v návaznosti na sobě. 

 V komerční části směrem do ulice Cihlářské jsou krokve uloženy netypicky 

kolmo na spád na štítových stěnách. V ostatních částech jsou krokve rovnoběžné ve 

směru spádu střechy. Sklon sedlových střech je 45 stupňů. 

 Nosné krokve sedlové střechy jsou navrhnuté jako smrkové krokve z lepených 

BSH profilu 150/ 200 mm v pohledové kvalitě – viditelné z interiéru. 

 Většina lepených lamelových hranolů BSH jsou spojené v rám – úhel spojení 90 

stupňů, jsou vyrobeny v několika kusech, po umístění rámu na místo bude na stavbě 

před ukotvením rám seříznut na správnou délku zkušeným tesařem.  

 Uchycení krokví – kombinace dvou z těchto variant: 

- dva úhelníky kotvené do ŽB stropu 

- dva úhelníky kotvené do pozednice + krokev bude osedlána 

- ocelová žiletka zabetonovaná do ŽB stropu, vsunutá do vyříznuté štěrbiny          

v krokvi a proštoubované krokví 

 Pro krokve štítové a pro pozednice je nutno dodržet výšku ŽB věnce min. 150 mm 

aby bylo umožněno kotvení závitovou tyčí. 

 Nutno dodržet vzdálenost komína od dřevěného prvku 50 mm. 
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- střecha 

 Zastřešení podkroví části do ulice Cihlářská a části do ulice Čechova je velmi 

podobné. Každá část má navrženo řešení čtyř sedlových střešních rovin se skolen 45 

stupňů, které jsou propojeny rovnými čásmií v minimálním spádu 3 %, spádovanou 

směrem do vnitřního dvora. Plocha střechy je u štítů a u hřebene ukončená v jedné 

rovině na styku s obvodovou stěnou a je navržená bez přesahu. Střecha bude kryta 

hydroizolací z mPVC Sikaplan SGK v šedém odstínu, na které budou použity 

plastové lišty v barvě hydroizolační folie pro navození vzhledu krytiny z falcovaného 

plechu.  

 Zastřešení suterénu v místě vnitřního nádvoří je řešeno jako plochá střecha 

s pojízdnou a pochozí části, spád hydroizolačního souvrství je v minimálním spádu 

3 %. Povrch pojízdné části je řešen vyspádovanou deskou z leštěného betonu – spád 

1 %. Povrch pochozí části je řešen dřevěnými podlahovým prkny na dřevěném roštu 

uloženém na konických dřevěných trámcích, které jsou umístěny na střešní folii 

ležící na spádové vrstvě z tepelné izolace. 

 Skladby všech střech jsou uvedené v příloze Výpis skladeb. 

 

- hydroizolace 

 Hydroizolaci střech nad podkrovím tvoří povlaková krytina z hydroizolační 

střešní fólie z mPVC Sikaplan SGK (tl. 1,5 mm).  

 Hydroizolaci střechy nad 1S (v místě průjezdu tvoří hydroizolační souvrství 

tvořené dvěma asfaltovými pásy. První natavovaný pás je z SBS modifikovaného 

asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny a je na horním povrchu opatřen jemným 

separačním posypem. Druhý natavovaný pás je z SBS modifikovaného asfaltu 

s nosnou vložkou ze polyesterové tkaniny a je na horním povrchu opatřen 

hrubozrnným břidličným posypem. 

 Hydroizolaci spodní stavby v části základových pasů a patek bude tvořena dvěma 

vrstvami natavitelných SBS modifikovaných asfaltových pásů s nenasákavou vnitřní 

vložkou. První pás má nosnou vložku ze skelné tkaniny a druhý pás má nosnou 

vložku polyesterové rohože. 

 Hydroizolaci spodní stavby v části základové desky tvoří deska a suterénní stěny 

sama. Základová deska je z vodonepropustného betonu – tvoří tzv. bílou vanu. 

Vodonepropustný beton je uvažován C25/30 ,,XC3" 90denní - max. průsak 30 mm, 

zkoušení průsaku dle ČSN EN 12390-8, výztuží B500, konzistence S4. 

Vodonepropustný beton s omezením šířky trhlin tak, aby byly splněny podmínky pro 

třídu A2 dle směrnice ,,Bíle vany – vodotěsné konstrukce“. 

 

- podlahy 

 V suterénu jsou podlahy navrženy bez podlahového vytápění. Nášlapná 

vrstva podlah bude z leštěného betonu či z keramické dlažby. 

 V přízemí jsou podlahy navrženy bez podlahového vytápění. Nášlapná vrstva 

podlah bude z leštěného betonu, keramické dlažby a dřevěných podlahových lamel. 
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 V podkroví jsou podlahy navrženy částečně bez podlahového vytápění a částečně 

s podlahovým vytápěním. Nášlapná vrstva podlah bude z leštěného betonu, 

keramické dlažby a dřevěných podlahových lamel. 

 

 Pro podlahy s navrženým podlahovým vytápěním vyplývají příslušná opatření ve 

skladbě jejich podlah. Při montáži podlahového topení je nutno postupovat podle 

pokynů výrobce. Pro lepící tmely, resp. lepidla a spárovací  hmoty je nutno použít 

flexibilní materiál určený pro podlahová vytápění (dle doporučení výrobců). Rovněž 

nášlapné vrstvy (dřevěné podlahové dílce a keramická dlažba) musí být certifikovány 

pro použití nad podlahovým vytápěním. Součástí dodávky vyhřívané podlahy bude 

také elektronický termostat se senzorem pro regulaci požadované teploty podlahy. 

 Kolem stěn a navazujících/ prostupujících konstrukcí je nutno použít pružné 

obvodové podlahové pásky tl. 10-15 mm. 

 

 Skladby všech podlah jsou uvedené v příloze Výpis skladeb. 

 

- komíny a kouřovody 

 V budově se vyskytuje jeden komín pro navržený plynový kondenzační kotel 

Viessmann Vitodens 200-W s nerezovým výměníkem v rozsahu regulovaného 

výkonu 2,4-24,1kW (80/60 °C). Palivem bude zemní plyn 2,0 kPa. Plynový kotel 

splňuje emisní limity pro označení ekologicky šetrný výrobek.  

 Komín je tvořený komínovým tělesem SCHIEDL UNI ADVANCED 360 x 360 

mm.  Je to třísložkový komínový systém se zadním odvětráním, v jeho konstrukci je 

použita tenkostěnná keramická vložka.  Průměr průduchu je 180 mm. 

 

- výplně otvorů 

Okna a dveře 

 Jako výplně otvorů jsou zvoleny dřevěná okna zasklené trojsklem. Pro trojskla 

bude použit kvalitní „teplý“ rámeček, zajišťující teplou hranu izolačního skla, bránící 

vzniku kondenzace na rozhraní skla a rámu, těsný vůči pronikání vlhkosti dovnitř, 

bránící úniku plynu použitého mezi skly a s velmi dobrou přilnavostí těsnících tmelů 

(např. SGG Swisspacer). 

 Rámy venkovních okenních a dveřních otvorů budou z dřevěných čtyřvrstvých 

podélně lepených smrkových nenapojovaných euro profilů IV92/Alu (dřevěné 

profily tl. 92 mm).  

 Součinitel prostupu tepla výplně Ug = 0,50 W/m²K.  

 Součinitel prostupu tepla rámu Ug = 0,93 W/m²K. 

 Lineární činitel prostupu tepla Ψg = 0,03 W/mK 

  

Bližší specifikace je uvedena v příloze Výpis prvků – Dřevěné výplně venkovních 

otvorů. 
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Garážová vrata 

 

 Sekční garážová vrata 

 Sekční vrata s nízkým zdvihem ze zateplených hliníkových panelů (lamely tl. cca 

40 mm až 45 mm se „zámky“, zcela vyplněné PUR pěnou (včetně „zámků“))                  

s nátěrem v barvě v barvě RAL 7016 (tmavě šedá – antracitová), s motorovým 

pohonem a ručním a dálkovým ovládáním.  

 V garážových vratech nebudou větrací mřížky. 

 Součástí dodávky bude příslušenství pro pohon a ovládání, vodící lišty a veškerý 

další pomocný materiál (kování pro ruční ovládání, elektrický pohon, převod, řídící 

elektronická jednotka, dálkové ovladače, bezpečnostní tlakový senzor pro vypnutí 

zavírání vrat, zpomalený dojezd, nouzové osvětlení, zámek, spodní a stranové těsnící 

kartáče a pryžové lišty, a další). 

  

Bližší specifikace je uvedena v příloze Výpis prvků – Zámečnické výrobky. 

 

Dřevěná vrata 

V objektu se vyskytují tři dřevěná vrata. Každé vrata jsou jiná. 

Pohledová část každého křídla bude pomocí modřínových lamel tl. 25 mm, 

výšky 100 mm. Povrchová úprava všech dřevěných prvků bude pomocí 

vyzkoušeného systému v přírodním bezbarvém odstínu – tlakově impregnováno 

(uvažováno s ochranou proti UV záření) - zachování přírodního vzhledu. Vzhled 

bude totožný z dřevěnými výplněmi vnějších otvorů. 

Dřevěné profily a prvky musejí být z kvalitního dřeva, řádně vysušeného tak, 

aby po aplikaci nátěrů nedošlo k uzavření vlhkosti ve dřevě a tím následně ke ztrátě 

kvality dřeva včetně povrchových úprav během užívání budovy (hnilobě dřeva, 

předčasné ztrátě povrchové kvality nátěrů, apod.). 

 

Bližší specifikace je uvedena v příloze Výpis prvků – Truhlářské výrobky. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 

Mechanická odolnost a stabilita navrhovaných objektů je detailně posouzena 

průkazným statickým výpočtem obsaženým ve statické části projektové 

dokumentace. 

Ze statického posouzení vyplývá, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

(během zpracování dokumentace pro provedení stavby a v průběhu 
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výstavby je nutno věnovat zvýšenou pozornost především způsobu 

oddilatování výplní vnějších i vnitřních otvorů a také příček od 

monolitických stropních konstrukcí, 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

5. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 Stavba je navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 

vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou 

a) mechanická odolnost a stabilita, 

b) požární bezpečnost (Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů), 

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

(Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva), 

d) ochrana proti hluku (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády          

č. 217/2016 Sb.) Poznámka: Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, které uvádí tato vyhláška 268/2009, již bylo 

zrušeno nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 

e) bezpečnost při užívání, 

 Stavba splňuje požadavky uvedené v předešlém odstavci při běžné údržbě                

a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby. 

 Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu zaručují, že stavba 

splní požadavky podle prvního odstavce. 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.  

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob 

nebo zvířat (Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.), bezpečnost, 

zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby 

neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech 

(Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva), zejména tím, že 

a) nejsou uvolňovány látky nebezpečné pro zdraví a životy osob a zvířat a pro 

rostliny, 

b) nebudou přítomny nebezpečné částice v ovzduší, 

c) nedojde k uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 

d) nebude docházet k nepříznivým účinkům elektromagnetického záření 

(Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím 
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zářením) Poznámka: Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před 

neionizujícím zářením, které uvádí tato vyhláška 268/2009, již bylo zrušeno 

nařízením vlády č. 291/2015 Sb., 

e) nedojde k znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, 

f) dojde k dostatečnému zneškodňování odpadních vod (splašková kanalizace 

bude napojena přes přečerpávající šachtu novou přípojkou do veřejné 

kanalizační sítě.) a kouře (Navrženým zdrojem tepla pro vytápění a přípravu 

teplé vody je navržen plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W 

s nerezovým výměníkem v rozsahu regulovaného výkonu 2,4-24,1kW (80/60 

°C). Kotel bude umístěn v prostoru 1S v samostatné místnosti. V tomto 

vyhrazeném a odděleném prostoru bude umístěn kotel, zásobníkový ohřívač 

vody a další technologie. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu bude 

proveden pomocí komínového tělesa Schiedel Uni Advacen, vnitřní ∅ 180 

mm, rozměr tělesa 360 x 360 mm) 

g) dojde k vhodnému nakládání s odpady (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech    

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů). Podrobněji viz kapitolu A.4.j), 

h) nedojde k výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu 

stavebních konstrukcí uvnitř staveb, 

i) jsou navrženy konstrukce dostatečných tepelně izolačních a zvukoizolačních 

vlastností podle charakteru užívaných místností, 

j) jsou navrženy materiály s vhodnými světelně technickými vlastnostmi               

a vhodné přirozené i umělé osvětlení místností. 

 

 Novostavba rodinného vinařství je navržena tak, aby splňoval kritéria na 

bezpečnost při užívání stavby, ochranu zdraví a pracovní prostředí. 

 

6. Stavební fyzika – osvětlení, oslunění, akustika, vibrace, zásady 

hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativnímu účinky 

vnějšího prostředí 

 Budova je navržena tak, aby splňovala příslušné normy a vyhlášky týkající se 

hospodaření s energiemi. 

 Budova je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba energie na její vytápění, 

větrání, umělé osvětlení, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. Energetická 

náročnost je příznivě ovlivněna tvarem budovy, jejím dispozičním řešením, orientací 

a velikostí výplní otvorů, použitými materiály a výrobky a systémy technického 

zařízení budov. Při návrhu stavby byly respektovány klimatické podmínky lokality. 

Budova je navržena a bude provedena tak, aby byly dlouhodobě po dobu jejího 

užívání zaručeny požadavky na její tepelnou ochranu splňující 
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a) tepelnou pohodu uživatelů, 

b) požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov, 

c) tepelně vlhkostní podmínky technologií podle různých účelů budov, 

d) nízkou energetickou náročnost budov. 

 

 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov splňují požadavky dané 

normovými hodnotami (ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov – 

Požadavky.) 

 

Podrobněji viz samostatná část projektové dokumentace č.6 Stavební fyzika. 

 

7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Při zpracování projektové dokumentace na novostavbu rodinného vinařství byli 

zohledněny zásady požární ochrany stanovené ČSN 73 0802, ČSN 73 004, ČSN 73 

0833, ČSN 73 0810 a dalšími na ně navažujícími normami, vyhláškami a předpisy. 

 

 Objekt je řešen na 4 samostatné požární úseky a to: 

  N 1.01/N2 s II stupněm požární bezpečnosti 

  N 1.02 s I stupněm požární bezpečnosti 

  N 2.03 s II stupněm požární bezpečnosti 

  P 01.04/N2 s II. stupněm požární bezpečnosti. 

 V objektu se nachází pouze nechráněné únikové cesty. 

  

 Posuzovaný objekt vyhovuje požadavkům požární bezpečnosti staveb při 

dodržení všech výše uvedených požadavků. 

 

 Podrobněji viz samostatná část projektové dokumentace příloha č. 5 D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení. 

 

8. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

 Veškeré navržené materiály jsou atestované, popř. jsou na ně vydána prohlášení o 

shodě. Provedení všech konstrukcí bude dle příslušných technologických předpisů 

za použití předepsaných materiálů, doplňků a detailů. 
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9. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

 V rámci navrhovaného objektu se jedná převážně o tradiční technologické postupy 

bez zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí.  

 Realizace suterénu – bílá vana, bude provedena kvalifikovanou firmou zabývající 

se realizací vodonepropustných konstrukcí. Bíla vana bude provedena správným 

technologickým postupem, budou dodrženy požadavky norem na zkoušky betonu 

(zkoušky čerstvého betonu, zkoušky ztvrdlého betonu), největší důraz bude kladen 

na zkoušku hloubky průsaku tlakovou vodou ve ztvrdlém betonu. Zkouška je 

popsána dle ČSN EN 12390-8.  Důraz bude také kladen na preciznost provedení 

veškerých dilatačních, pracovních, řízených spár a na prostupy základovou deskou 

či stěnou (prostupy ZTI, VZT). 

 V komerční části bude kladen důraz na předepsanou pohledovou kvalitu 

železobetonových stěn, stropu a schodišť.  

 

10. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby 

Zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

11. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek 

 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrol a 

měření a zkoušek bude specifikováno v kontrolním a zkušebním plánu. 

 

12. Výpis použitých norem 

 Výpis použitých norem viz seznam použitých zdrojů. 

 

 

 

 

V Brně 01/2018      Bc Kateřina Plodíková  
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Závěr 
 

 Diplomová práce byla vypracována v souladu se zadáním. Výstupem diplomové 

práce je projektová dokumentace v rozsahu pro provedení stavby, textové části                       

a specializace pro novostavbu rodinného vinařství.  

 Projektová dokumentace novostavby rodinného vinařství je navrhnuta podle 

současných platných předpisů a norem. 

 Během práce jsem se setkala s některými problémy, které jsem se snažila co nejlépe 

a nejefektivněji vyřešit. Poznala jsem nové materiály a jejich vlastnosti, které jsem 

následně použila při zpracování projektové dokumentace. Zároveň jsem si rozšířila 

vědomosti v oboru pozemního stavitelství. 

 Diplomová práce byla pro mě velkým přínosem pro následné využití nově získaných 

dovedností v praxi. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Zkratky a značky použity v textových a výkresových částech: 

PD  projektová dokumentace 

ŽB  železobeton 

TI tepelná izolace 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

NP  nadzemní podlaží 

S  suterén 

VŠ  vodoměrná šachta 

RŠ revizní šachta 

HUP hlavní uzávěr plynu 

TUV  teplá užitková voda 

KCE konstrukce 

B.p.v. Baltský výškový systém – po vyrovnání 

STL středotlaký plynovodní řád 

NTL nízkotlaký plynovodní řád 

nn nízké napětí 

Rdt. tabulková výpočtová únosnost 

ČSN česká technická norma 

ETICS vnější tepelně izolační kompozitivní systém 

EIA vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

DPS dokumentace provedení stavby 

TV teplá voda 

RŠ revizní šachta 

SO stavební objekt 

DN jmenovitý vnitřní průměr potrubí 
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Zkratky a značky použity ve Stavební fyzice: 

θe  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C ] 

φe  relativní vlhkost venkovního vzduchu [%] 

θi  návrhová vnitřní teplota v zimním období [°C ] 

φi   relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%]    

θz  teplota pod podlahou na terénu [°C ]   

θai  výpočtová teplota vnitřního vzduchu [°C ] 

Δθai  teplotní přirážka [°C ] 

ϕi,r relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%] 

ϕsi,cr kritická vnitřní povrchová vlhkost [%] 

Rw  vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost [dB ] 

R´w  vážená stavební vzduchová neprůzvučnost [dB ] 

k   korekce, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku [dB ] 

UN,20   požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Urec,20  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Uem  vypočítaný průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)]  

Uem, N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/(m2·K)] 

U vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2·K)] 

θsi nejnižší vnitřní povrchová teplota [°C ]  

fRsi  vypočtená hodnota teplotního faktoru [-] 

fRsi,cr kritický teplotní faktor vnitřního vzduchu [-] 

HT měrná tepelná ztráta prostupem tepla [W/K] 

d tloušťka vrstvy (materiálu) [m] 

λ součinitel tepelné vodivosti [W/(mK)] 

R tepelný odpor konstrukce [(m2·K)/W] 

RT odpor konstrukce při prostupu tepla [(m2·K)/W]  

Rsi odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m2·K)/W]  

Rse odpor při přestupu tepla na venkovní straně konstrukce [(m2·K)/W]  

a šířka tepelné izolace – charakteristický úsek a [m] 

b šířka krokve – charakteristický úsek b [m] 

l celková šířka úseku [m] 

t celková tloušťka skladby [m] 
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A celková plocha úseku [m2] 

Aa plocha úseku a [m2] 

Ab plocha úseku b [m2] 

Aa2 plocha vrstvy 2 v úseku a[m2] 

Ab2 plocha vrstvy 2 v úseku b [m2] 

fa poměrná plocha oblasti a [-] 

fb poměrná plocha oblasti b [-] 

fa2 plocha vrstvy 2 v úseku a [-] 

fb2 poměrná plocha oblasti b2 vrstvy 2 [-] 

R´ tepelný odpor konstrukce rovnoběžný s tepelným tokem [(m2·K)/W] 

R´´ tepelný odpor konstrukce kolmý na tepelný tok [(m2·K)/W] 

Ag plocha zasklení [m2] 

Af plocha rámu [m2] 

Ug součinitel prostupu tepla zasklení [W/(m2·K)] 

Uf součinitel prostupu tepla rámu [W/(m2·K)] 

Uw vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla okna [W/(m2·K)] 

lg délka distančního rámečku [m] 

Ψg lineární součinitel prostupu tepla [W/(m·K)] 

ξRsi poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu v koutě [-] 

 

Zkratky a značky použity v Požárně bezpečnostním řešení: 

PBS  požární bezpečnost staveb 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

PÚ  požární úsek  

R únosnost a stabilita 

E celistvost 

I teplota na neohřívané straně 

W hustota tepelného toku 

pv výpočtové požární zatížení [kg/m2 ] 

p´v  zvýšené požární zatížení [kg/m2 ] 

ps  stále požární zatížení [kg/m2 ] 

h požární výška [m] 
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Sp vymezená plocha [m2 ] 

hu vymezená výška [m ] 

l  vymezená délka [m ] 

Spo   požárně otevřená plocha [m2 ] 

a šířka otvoru [m ] 

b  výška otvoru [m ] 

po  procento požárně otevřených ploch [% ] 

d odstupová vzdálenost [m ] 
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