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ABSTRAKT  

Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby objektu vinařského centra 
u obce Němčičky v okrese Břeclav. Práce rozvádí a upřesňuje architektonickou 
studii, vypracovanou v rámci předmětu AG32 v zimním semestru 2. ročníku, 
do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění 
stavby.  

 

Zadáním práce bylo navrhnout novostavbu centra vinařství a vinařské turistiky 
jižně od obce Němčičky. Mělo se jednat o dominantní stavbu na návrší vinice, 
kolem které vedou vinařské turistické stezky. Toto vinařské centrum mělo 
popularizovat místní vinařskou výrobu a lokalitu známou jako Modré hory. 
Součástí stavby měla být výroba elektrické energie, nejlépe na bázi větru a také 
vyhlídka, která by z celého centra vytvořila zajímavou turistickou destinaci.  

 

Koncept návrhu byl založen na duchovní symbolice, kdy se z vína stává jádro 
všeho. Stavba má svým hmotovým řešením přestavovat chrám, kde rozhledna 
je poutačem a majákem, který svolává své ovečky a zároveň poskytuje pohled 
do krajiny pokryté révou. 
 

Návrhem je dvoupodlažní objekt vinařství sloužící jako prostor k prezentaci značky, 
prodeji a degustaci vín a rozhledna, která je volně přístupná veřejnosti. Vinařství 
je řešeno jako rámová dřevostavba se zelenou střechou a lamelovou fasádou, což 
podporuje spojení mezi přírodou, vínem a stavbou samotnou. Rozhledna 

je ocelová s dřevěným laťovým obkladem, který obě stavby propojuje.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
vinařství, Němčičky, rozhledna, novostavba, dřevostavba, zelená střecha, výroba 
elektrické energie, větrné turbíny  

ABSTRACT  

The objective of this Bachelor Thesis is the design of the new building of the winery 

center near the village Němčičky in the district Břeclav. The Bachelor Thesis 
expands and specifies an architectural study which I drafted as my AG32 course 

during the winter semester of my second-year study up to the level 

of Documentation for Planning Permission and Documentation for Execution 

of the Project.  

 

The assignment was to design a new building of the winery and winery center, 

south of the Němčičky. It was supposed to be a dominant building on the hillside 

of a vineyard, which leads around the wine-growing hiking trails. This winery center 

should popularize local wine making and a location known as the Blue mountains. 

The building should be able to produce of electricity, preferably on the wind base. 

Next there should be a lookout tower that would create an interesting tourist 

destination from whole center.  



The design concept was based on spiritual symbolism, where wine became the 

core of everything. The building should its mass solution to be a temple, where the 

lookout tower is a banner and a beacon, which the summons its sheep while 

providing a view of the country covered with vineyard. 

 

The design is two-story object of winery serving as a place to present the brand, 

sale wine and wine tasting. The tower is freely accessible to the public. Center 

is wooden frame structure with a green roof and lamellar facade, which supports 

the connection between nature, wine and the building itself. The lookout tower 

is steel with wooden lathing that connects both buildings. 

KEYWORDS  

winery, Němčičky, lookout tower, new building, wooden construction, green roof, 
production of electricity, wind turbines  
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ÚVOD 

Tématem práce bylo rozpracování a up esnění ateliérové práce zpracované ve 2. 
ročníku. Jedná se o novostavbu vina ského centra v těsné blízkosti obce Němčičky, 
která by měla sloužit k popularizaci místní vina ské výroby a lokality. Součástí 
návrhu je rozhledna s turbínami, které zajišťují energetickou soběstačnost celého 
objektu. ešené území se nachází na parcele investora, která v současné době slouží 
k pěstování vinné révy. Investor vyčlenil jihovýchodní část tohoto pozemku 
k možnému zastavění. Navrhovaná stavba je situována v centrální až západní části 
tohoto území, tedy témě  na návrší, odkud je nejlepší výhled na širokou krajinu.  
Hmota je ešena pomocí kvádrů, které se protínají. Hlavní prostor objektu je tvo en 
kvádrem největším, jehož p evýšení nad menšími kvádry vytvá í bazilikální osvětlení, 
a tedy i požadovaný symbolický efekt chrámového prostoru. Rozhledna je tvo ena 
také jedním kvádrem, jehož umístění vytvá í osu s vina stvím a p íjezdovou 
komunikací. 
 

Stavba vina ství je ešena jako d evostavba umístěná na zakládací betonovou 

„krabici“, tvo enou sklepem ze ztraceného bednění. V tomto suterénu je vytvo ena 
falešná klenba ze sádrokartonu a poté obložena cihlovými pásky, čímž vznikl 
požadovaný atmosférický kvelbený sklep určený k degustaci vín. Fasády objektu a 

rozhledny jsou obloženy d evěnými lamelami, které stavby lépe začleňují do okolní 
krajiny.  
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a. NÁZEV STAVBY 

Novostavba vina ského centra u obce Němčičky, parc. č. 5615 

 

b. MÍSTO STAVBY 

Kraj: Jihomoravský 

Obec: Němčičky 

Ulice: 5727 

Katastrální území: Němčičky u Hustopečí 
Číslo parcely: 5615 

 

c. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního 
povolení a dokumentace pro provádění stavby. 

 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a. ZAMĚŘENÍ OBJEKTU 

Návrh objektů je ešen jako novostavba. 
ešené území bude vytyčeno p ed začátkem stavebních prací. 

Bude provedeno vytyčení objektu geodetickou službou. 
 

b. ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ REFERENČNÍ 

POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

Podklady pro vytyčení-polohopis: 

Respektovat minimální vzdálenost od sousedních pozemků. 
Polohové zamě ení pozemku bylo provedeno nivelačním p ístrojem – 

lokálně. P esné zamě ení a osazení objektu na pozemku dle projektové 
dokumentace provede geodet. 

 

Podklady pro vytyčení-výškopis: 
Výškový systém místní. 
Čistá podlaha p i vstupu do objektu z ulice 0,000. 

Výškové zamě ení pozemku bylo provedeno nivelačním p ístrojem – lokálně. 
Orientační nadmo ská výška je uvedena na výkresu polohové situace  

(+/-0,000=303,840 m n. m. Bpv u SO1 a +/-0,000=303,025 m n. m. Bpv u SO2). 

P esné zamě ení a osazení objektu na pozemku dle projektové dokumentace 

provede geodet. 



 

c. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH, O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Mě ení objemové aktivity radonu: 
Objekt je za azen do rizika radonového nebezpečí: nízká 

Složení základové půdy v místě plánované stavby: viz. doklad o mě ení 
radonového rizika. 
 

P ístupová a p íjezdová komunikace: 
Objekt je napojen na p iléhající stávající místní komunikaci. 
Majitel komunikace: Obec Němčičky 

Správce komunikace: Obec Němčičky 

Místní komunikace je s povrchem zpevněným – asfalt 

 

3.  ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a. ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Místo stavby Centra vina ství se nachází v těsné blízkosti obce Němčičky. 
ešené území je na ploše současného vinohradu. 
ešené území je součástí parc. č. 5615 a je situováno do její východní části. 
 

b. ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci.  

Lokalita se nenachází v záplavovém území. 
 

c. ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH, OCHRANA POVRCHOVÝCH A SPODNÍCH 

VOD 

Odvodnění oblasti zůstává původní, jen v části stavby dojde ke svedení 
dešťové vody do retenční nádrže. 
Objekt není napojen na p ípojku splaškové. Odpady budou zaústěny do 
Domovní čistírny odpadních vod s následným zasakováním vyčištěných vod. 
Objekt není napojen na p ípojku dešťové kanalizace. Odpady budou zaústěny 
do retenční nádrže, jejíž bezpečnostní p epad bude napojen na zasakovací 
za ízení.  
Zneškodňování odpadních vod bude v souladu s obecnými p edpisy a 
normami. 

 



d. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, NEBYLO-LI 

VYDÁNO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍ OPATŘENÍ, POPŘÍPADĚ NEBYL-

LI VYDÁN ÚZEMNÍ SOUHLAS 

Obec má zpracován územní plán, jež eší tuto lokalitu. 

Pozemek je určen k využití jako vinice, proto bude nutné upravit územní plán 
na plánované využití funkcí ve ejné vybavenosti. 
 

e. ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Navrženým objektem dochází ke změně využití z hlediska územního plánu. 
 

f. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

V rámci projektu není specifikováno. 
 

4. ÚDAJE O STAVBĚ 

a. NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

Navržený objekt plní funkci ve ejnou – novostavba Vina ského centra. 
Dochází ke změně využití z hlediska územního plánu. 

 

b. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

ešený objekt plní funkci stravovacího za ízení. 
 

c. TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Novostavba Vina ského centra – trvalá stavba. 

 

d. ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Objekt (území stavebního pozemku) není kulturní památkou. 
Pozemek se nenachází v památkové rezervaci. 

 

e. ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OBECNÝCH 

TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 

STAVEB 

Projekt respektuje ustanovení stavebního zákona a vyhlášky o obecných 
požadavcích na výstavbu zejména tím, že jsou navrženy hmoty, materiály, 
konstrukce a výrobky, na než lze získat prohlášení o shodě. 



U ve ejné stavby se požaduje bezbariérové ešení, objekt je v co největší mí e 
ešen jako bezbariérový. 
 

f. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ 

VYPLÍVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

V rámci projektu není specifikováno. 
 

g. SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

V projektu je p edpokládaná dostatečná únosnost zeminy v základové spá e. 
V projektu byla p edpokládaná t ída těžitelnosti zeminy 4. 
Lokalita se nenachází v záplavovém území. 
Stavba nemá nové nároky na technickou a dopravní infrastrukturu. 

 

h. NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 

Počet objektů (staveb): 2 

Využití objektů: Ve ejná stavba 

Celková kapacita rozhledny není určena. 
Celková kapacita Vina ství je určena na 30 osob. 
 

i. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 

Stavba není napojena žádnou ve ejnou síť. 
 

5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

SO1 – Rozhledna 

SO2 – Vina ství 
SO3 – Zpevněné plochy 

SO4 – Studna 

SO5 – Retenční nádrž 

SO6 – Domovní ČOV 

SO7 – Zasakovací za ízení 
SO8 – Venkovní osvětlení 
 

 

 

 

V Brně 2. 2. 2018                                                        Lukáš Mezník 
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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Stavební pozemek se nachází v kopcovité krajině zvané Modré hory. Toto 
území tvo í p evá ně vinohrady. Samotná stavební parcela je osázena 
vinnou révou, proto bylo v zájmu investora (majitel pozemku a vinohradu), 
aby do lo k co nejmen ímu záboru stávající vinice. Majitelem byla vybrána 
méně úrodná část pozemku, co  odpovídá rozsahu e eného území 2480 
m2. 

 

b. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ GEOLOGICKÝ 

PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ 

PRŮZKUM APOD.   

Není součástí této práce. 
 

c. STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Stavba nezasahuje do stávajících ochranných ani bezpečnostních pásem. 
 

d. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 

APOD. 

Pozemek, na kterém se bude stavba realizovat, le í nad úrovní hranice 
stoleté vody Q100. Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

 

e. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV 

STAVBY NA ODTKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Stavební záměr nebude ádný vliv na okolní stavby a pozemek, proto e se 
nachází na okraji zástavby a je v dostatečné vzdálenosti od stávajících staveb. 
Po dobu výstavby dojde ke zhor ení hlukové situace v posuzované lokalitě. 
Zdrojem hluku bude p edev ím zvý ená dopravní zátě  lokality. S ohledem 

na relativně krátkou dobu výstavby lze v ak pova ovat zvý ení hlukové zátě e 
za akceptovatelné. Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude p eru ovaný a 
výhradně v době od 7 do 21 hod. P i stavebních pracích budou splněny 
uvedené limitní hodnoty LAeq=65 dB pro stavební činnosti pro časový úsek 
7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejbli ímu chráněnému prostoru. 

 

 

 

 

 



f. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Je pot eba provést terénní úpravy a s tím souvisí i vykácení vinice na velké 
části e eného území. Pracovníci musí dodr et zejména hygienické 
po adavky stanovené v na ízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví p i práci odd. 4 § 19-21 odst. 2 a  6 a dále § 41 
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně ve ejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozděj ích p edpisů. 

 

g. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA DOČASNÉ / TRVALÉ  

Výstavba bude vy adovat trvalé vynětí pozemku ze zemědělského půdního 
fondu.  

 

h. ÚZEMNĚ TECHNICÉ PODMÍNKY MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

Stavba centra nebude napojena na stávající sítě technické infrastruktury – 

pot ebná vedení nejsou v ekonomicky dostupné vzdálenosti. V úvahu 
p ipadá pouze p ipojení k ve ejnému vodovodu v p ípadě, e by nebylo 
mo né zajistit dostatečnou vydatnost vlastního zdroje pitné vody z nově 
vybudovaného vrtu (studny). Elektrickou energii si bude objekt produkovat 
sám za pomocí větrné energie.  

 

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu bylo provedeno z obecní 
komunikace 5727. Osazení objektu centra a rozhledny je provedeno tak, aby 

byl umo něn bezproblémový vjezd na pozemek z cesty a zároveň byly 
zaji těny normové hodnoty pro bezproblémové pojezdy a parkování na 
e eném území. 

 

i. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 

INVESTICE 

Stavebním záměrem jinak nebudou dále vyvolány dal í a související investice, 

jak jsou p elo ky sítí ve ejné technické infrastruktury, tj. zejména p elo ky 
energetické, komunikačního vedení. 

 

 

 

 

 



2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

a. FUNKČNÍ NÁPLŇ STAVBY 

Stavba bude slou it jako prezentační místo vina ské kultury dané krajiny a 

zároveň jako prodejní místo místních vina ů. Zároveň má býti turistickým 
místem s velkolepým výhledem z plánované rozhledny. 

 

b. ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Objekt rozhledny nemá omezenou kapacitu. Objekt vina ského centra bude 
mít dva stálé zaměstnance, kte í zvládnou obslou it 25 náv těvníků. 

 

c. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ A ZPŮSOB 

NAKLÁDÁNÍ S NIMI 

V této fázi projektu ne e eno. 

 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a. URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

Pro tuto lokalitu není zpracován regulační plán. Územní plán počítá pouze 
s vyu itím jako to vinice, proto bude nutné vy ádat změnu územního plánu. 

 

b. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, 

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

Objekt rozhledny a objekt centra tvo í pohledovou osu z p íjezdové 
komunikace. Tato osa vytvá í symetrii, která se propisuje v celém 
architektonickém návrhu. Rozhledna je tvo ena jedním kvádrem s nosnou 

konstrukcí z oceli s dominantním d evěným obkladem. Barevně je tento 
obklad pojat tmavě hnědou barvou, která se doplňuje s edou barvou nátěru 
oceli. Centrum je tvo eno t emi hmotami, z nich  dominantní st ední se má 
svými rozměry p ipodobňovat rozměrům rozhledny. K této hlavní hmotě, 
která je zároveň srdcem celé stavby, jsou p istavěny dvě men í hmoty slou ící 
jako zázemí. P i návrhu vina ství byl kladen důraz na ekologičnost a 
recyklovatelnost pou itých materiálů. Proto byla zvolena d evěná nosná 
konstrukce a d evěný lamelový obklad. 

 

 

 



2.3 CELKOVĚ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Objekt se provozně dělí na provoz rozhledny a provoz vina ského centra. 
Tyto provozy na sobě nejsou nijak závislé. Počítá se pouze se sezonním 
provozem vina ství. 

 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Hlavní prostor vina ství je navr en v souladu s ustanovením vyhlá ky 
č. 398/2009 Sb. O obecných technických po adavcích zabezpečující 
bezbariérové u ívání staveb. P ístup k objektu je bezbariérový.  

 

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

K jednotlivým za ízením, instalacím a rozvodům, u nich  je to po adováno, 
budou vystaveny revizní zprávy a protokoly o způsobilosti k bezpečnému 
provozu. K ve kerým technologickým za ízením v objektu budou dolo eny 
doklady o způsobu bezpečného u ívání. 

 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

SO1 – ROZHLEDNA 

Zemní práce: 
P ed zahájením výkopových prací budou na parcele vykáceny pot ebné 
d eviny. Posléze je nutné objekt zamě it a vytyčit. V místě stavby bude 
sejmuta ornice o tl. 150 mm, která bude p evezena na nejbli í skládku a 
v konečné fázi p ivezena zpět a vyu ita pro dokončovací terénní práce. 
Vykopaná a vytě ená zemina bude vyu ita na terénní úpravy a zbytek bude 
odvezen na skládku. Dokumentace výkopových prací, kotevních prvků bude 
zpracována v dal í fázi projektové dokumentace, která není součástí 
bakalá ské práce. 

 

Svislé konstrukce: 
Nosná konstrukce je tvo ena ocelovými sloupy s čtvercovým prů ezem 
150x150 mm a tl. stěny 16 mm. Tyto sloupy jsou děleny na segmenty a jsou 
spojené svary s vodorovnými ztu idly 100x100 mm a ikmými ztu idly 
60x80 mm. 

 

Vodorovné konstrukce: 
Vodorovná konstrukce je zastoupena p i styku s terénem masivní elezo-

betonovou deskou, Dále u vyhlídkové plo iny, kdy je pochozí plocha vytvo-

ena z lisovaného nerezového pororo tu usazeném ve sva ovaném rámu. 



Klasická stropní konstrukce je pou ita jako oddělení jednotlivých pater turbín 
a jako strop energocentra. Nosná konstrukce je z ocelových „I“ profilů po 
osové vzdálenosti max. 500 mm. Na těchto nosnících je trapézový plech BTD 
vý ky 45 mm.  

 

Schodi tě: 
Je zde pou ito ocelové schodnicové schodi tě se schodnicí 60x190 mm. 
Stupně jsou z pororo tu, usazené ve sva ovaném rámu, který je p iva ený ke 
schodnicím. Samotné schodnice p ispívají k prostorové tuhosti rozhledny. 

í ka ramene je 1100 mm. Stupeň má vý ku 190 mm a í ku 250 mm. 

Schodi tě je rozděleno na t i segmenty, ve kterých se schody opakují 
(ekvivalent pater), a má celkem 72 stupňů. 

 

Zast e ení: 
Na vrcholu rozhledny se nad konstrukcí stropu nachází souvrství ploché 
st echy. Spádová vrstva je tvo ena spádovými klíny EPS 100 od 50 do 220 mm 
ve spádu 5 %. U této st echy není pot eba tepelná odolnost, tudí  je 
vynechána vrstva tepelné izolace. Hlavní hydroizolační vrstva je tvo ena folií 
PVC.  

 

SO2 – VINAŘSTVÍ 

Zemní práce: 
P ed zahájením výkopových prací budou na parcele vykáceny pot ebné 
d eviny. Posléze je nutné objekt zamě it a vytyčit. V místě stavby bude 
sejmuta ornice tl. 150 mm, která bude p evezena na nejbli í skládku a 
v konečné fázi p ivezena zpět a vyu ita pro dokončovací terénní práce. 
Vykopaná a vytě ená zemina bude vyu ita na terénní úpravy a zbytek bude 

odvezen na skládku. Dokumentace výkopových prací, kotevních prvků bude 
zpracována v dal í fázi projektové dokumentace, která není součástí 
bakalá ské práce. 

 

Svislé konstrukce: 
Nosná konstrukce je tvo ena d evěnou rámovou konstrukcí s nosnými 
sloupky 60x160 mm z KVH smrkových profilů, oplá těnou deskami Fermacell 
se zateplením minerální vatou v tl. 160 mm v úrovni sloupků, 60 mm na 

vněj ím líci a 40 mm na vnit ním líci. Na vněj ím líci stěny je pou ita 
pohledová folie JUTA DACH s p elepenými spoji. Tato folie je mechanicky 
kotvena k podkladní EGGER DHF 15 mm desce. Dále je tato fasáda oblo ena 
mo enými smrkovými latěmi, kotvenými ocelovými „L“ úhelníky. Vnit ní líc 
stěny má na Fermacellové desce vytvo enou polyuretanovou stěrku. 



 

P íčky jsou sádrokartonové s vnit ní konstrukcí ze smrkového eziva tl. 100 a 
125 mm. Výplňovým materiálem je minerální vata.  

 

Vodorovné konstrukce: 

Konstrukce podlahy suterénu je na podkladní mazanině ulo ené na 
základových pasech. Na té je následně provedena skladba podlahy 
s podlahovým vytápěním a ná lapnou vrstvou z polyuretanové stěrky. Strop 
nad podzemním podla ím je elezobetonová vetknutá deska tl. 150 mm. Na 

této desce je opět provedena skladba podlahy s podlahovým vytápěním a 
ná lapnou vrstvou z polyuretanové stěrky. Strop nad nadzemním podla ím 
se skládá ze stropních nosníků 60x200 mm po max. 500 mm. Tyto nosníky 
jsou ztu eny pomocí sestavy ztu idel po obvodu stavby a ve st edu rozponu. 

Na těchto nosnících je poté záklop z desek OSB 2x22 mm k í em 
se roubovaný.  

 

Schodi tě: 
Ze suterénu vede do nadzemní části vina ství dvouramenné elezo-betonové 
schodi tě, které je betonováno současně se stropní deskou nad suterénem. 
Schodi tě má průbě nou desku tl. 150 mm se současně betonovanými 
stupni. Stupeň má vý ku 155 mm a í ku 300 mm. Celkově má toto schodi tě 
22 stupňů. í ka schodi tě je 1200 mm v obou ramenech i na podestě. 

Součástí je skleněné zábradlí a nerezové madlo. 
 

Zast e ení: 
Nad konstrukcí stropu se nachází souvrství ploché st echy. Spádová vrstva je 
tvo ena spádovými klíny BACHL EPS 100 S STABIL s min. vý kou 20 mm a 

max. 100 mm. Pojistnou hydroizolaci tvo í asfaltový pás. Dále se zde nachází 
souvrství tepelných izolací EPS v celkové tlou ťce 140 mm. Hlavní hydro-

izolační vrstva je provedena z folie PVC-P. Tato folie je krytá proti prorůstání 
ko ínky nopovou folií a dále je p ití ena substrátem s výsadbou sucho-

milných rostlin. 
 

Podlahy, obklady, úpravy povrchů: 
V celém objektu je pou ito podlahového vytápění pomocí otopných hadů 
umístěných v systémové desce pro ulo ení trubek podlahového vytápění. Ty 
jsou zality anhydritovou mazaninou, která je poté vyrovnána samo-nivelační 
stěrkou. Ná lapná vrstva je z polyuretanové stěrky. Na povr ích stěn je 
pou ita stejná polyuretanová stěrka, tudí  není pot eba dále v místech se 

zvý enou vlhkostí stěny obkládat. V podzemním podla í je pou it obklad 



cihelnými pásky. Povrch stropu je ponechám bez povrchové úpravy a je 
zakryt podhledem Ecophon s vytvo ením vzduchové mezery. 

 

a. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Zaji těna zejména dodr ením technologických postupů konkrétních výrobců 
dodávaných systémů. Nosná konstrukce st echy odborným dodavatelem s 
p íslu nou certifikací a odborností. Pro zaji tění mechanické odolnosti a 
stability je nutné rovně  dodr et doby tuhnutí a tvrdnutí elezobetonových 
konstrukcí a zajistit ochranu p ed mrazem či nadměrné hydratace p i vy ích 
teplotách, tj. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. Konstrukce 
stropu a schodi tě bude navr ena na základě statického výpočtu, který není 
p edmětem bakalá ské práce. 

 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

a. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

V této fázi projektu ne e eno. 
 

b. VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

V této fázi projektu ne e eno. 
 

2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

a. ROZDĚLENÍ STAVBY A OBJEKTŮ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

Objekt má dva po ární úseky. Jedním je technická místnost a druhým je 
zbytek objektu. 

 

b. VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNSTI 

V této fázi projektu ne e eno. 
 

c. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEBNÍCH 

VÝROBKŮ VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI 

STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

V této fázi projektu ne e eno. 
 

 



d. ZHODNOCENÍ EVAKUACE OSOB VČETNĚ VYHODNOCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST 

Jedná se o nechráněné únikové cesty, neboť východ je v bezprost ední 
blízkosti. Evakuace osob tedy proběhne touto nejkrat í cestou. 

 

e. ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ 

NEBEZPEČNÉHO PROSTORU 

Odstupové vzdálenosti budou zhodnoceny dle ČSN 73 0802 tab. F.1, F.2 

V této fázi projektu ne e eno. 
 

f.  ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ JINÉHO 

HASIVA, VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST 

Není p edmětem bakalá ské práce. 
 

g. ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU PŘÍSTUPOVÉ 

KOMUNIKACE, ZÁSAHOVÉ CESTY  

K budově vede zpevněná p ístupová komunikace se í kou jízdního pruhu 

nejméně 3 m a končící blí e ne  50 od posuzovaného objektu. í ka 
p ístupové komunikace je 3,6 m a vzdálenosti od objektu je 11,5 m z obecní 
komunikace. Vý e uvedené po adavky jsou splněny, stav je tedy vyhovující. 

 

h. ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY 

ROZVODNÁ POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ  

Rozsah vzduchotechnických za ízení není p edmětem bakalá ské práce. 
 

i. POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ 

BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI 

Stavba bude vybavena bezpečnostními za ízeními podle právních p edpisů. 
V této fázi projektu ne e eno. 

 

j. ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH 

ZNAČEK A TABULEK 

Stavba bude vybavena bezpečnostními a výstra ným značkami a tabulkami 
podle právních p edpisů. 

 



P enosný hasicí p ístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle 
na ízení vlády NV 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpeč-

nostních značek a značení a zavedení signálů. 
 

2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

a. KRITÉRIA TEPELNĚ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ 

V této fázi projektu ne e eno. 
 

b. POSOUZENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE 

V této fázi projektu ne e eno. 
 

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A  

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Větrání vina ství bude zaji těno p irozeným větráním okny. Sklepní prostory 
budou odvětrány nuceně. Vytápění bude zaji těno podlahovým vytápěním. 
Denní osvětlení bude zaji těno okny s po adovanou orientací na světové 
strany a po adovanou světelnou propustností skel. Umělé osvětlení bude 
zaji těno po adovaným počtem svítidel v jednotlivých místnostech budovy. 

Dokumentace splňuje p íslu né p edpisy a po adavky pro hygienické 
po adavky na vnit ní prost edí. Ve stavbě se nenachází zdroj hluku ani 
vibrací. 

 

2.11 OCHRNA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a. OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

Pot ebná opat ení proti pronikání radonu z podlo í budou e ena vhodnou 
izolací ve skladbě podlahy na terénu. 

 

b. OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

P edmětná stavba nebude umisťována v blízkosti bludných (té  plazivý či 
toulavý) proudů tzn. podél tramvajové dráhy ve městech, elektrifikované 
eleznice, koleje v metru či důlní eleznice. P edmětná stavba z tohoto 

důvodu nebude vy adovat ochranu p ed bludnými proudy. 
 

c. OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

P edmětná stavba se nenachází v poddolovaném území. Nebude umisťována 
podél frekventované elezniční či tramvajové trati, kde vznikají významné 



dynamické jevy. Z tohoto důvodu ochrana p ed technickou seizmicitou není 
v rámci této stavby e ena. 

 

d. OCHRANA PŘED HLUKEM 

P edmětná stavba nebude umístěna v blízkosti významného dopravního 
koridoru, elezniční trasy ani frekventované pozemní komunikace. Rovně  
umístění této stavby není e eno v tematickém výrobním areálu s hlučným 
provozem. Z tohoto důvodu není v rámci této stavby e ena ochrana p ed 
hlukem. 

 

e. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

e ené území se nachází nad úrovní hladiny stoleté vody Q100. 
 

f. OSTATNÍ ÚČINKY VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD.  

Stavba se nenachází na poddolovaném území, ani zde nedochází k výskytu 
metanu. 

 

3.  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a. NAPOJENÍ NA MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Objekt se nenapojuje na ádnou technickou infrastrukturu.  
 

b. PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Objekt se nenapojuje na ádnou technickou infrastrukturu. 

 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a. POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

P edmětem stavby není nové dopravní e ení. V lokalitě je dopravní e ení 
stávající, a to místními a účelovými komunikacemi, které zaji ťují p íjezd k 
pozemku stavby. 

 

b. NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Stavební pozemek je napojen na stávající dopravní infrastrukturu z obecní 
komunikace 5727. 

 

 



c. DOPRAVA V KLIDU 

V rámci stavebního záměru centra vina ství je návrh pěti parkovacích míst 
umístěných u obecní komunikace, z nich  jedno místo je imobilní. 

 

d. PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Projekt ne e í vybudování nových pě ích ani cyklistických stezek. 
 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a. TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Okolní terén je velmi sva itý, proto dojde k výrazným terénním úpravám. 
 

b. POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Na parcele bude vysázena vinná réva na nezastavěné plo e e eného území. 
 

c. BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou po adována ádná biotechnická opat ení. 
 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Vzhledem k povaze a charakteru p edmětného stavebního záměru nebude 
u íváním stavby vznikat ádný významný vliv na ivotní prost edí dle zák. 
č.100/2001 Sb. 

 

b. VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH 

STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD. , ZACHOVÁNÍ 

EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ. 

Záměr se nedotýká zájmu ochrany d evin, památných stromů ani rostlin a 
ivočichů. Dojde ke kácení vinohradu.  
 

c. VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Záměr nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

 

 



d. NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRŮ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO 

STANOVISTA EIA 

Navrhovaná stavba nevykazuje riziko negativního vlivu na ivotní prost edí, 
proto není t eba povolení. 

 

e. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 

PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PEŘDPISŮ 

Stavba nepot ebuje zvlá tní podmínky ochrany či návrh bezpečnostních 
pásem. 

 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Základní po adavek z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva nebude 
ovlivněn. 

 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není po adováno e ení spot eby 
médií a hmot vč. jejich zaji tění. Elektrická energie do doby vybudování 
elektrické p ípojky a provizorního staveni tního rozvaděče bude zaji těna 
p enosnou elektrickou centrálou, pop . agregátem podle aktuální stavební 
pot eby během realizace stavby. Dodávka zemního plynu pro realizaci stavby 
není zapot ebí. Zásobování vodou bude zaji ťovat zhotovitel stavby v 
plastových nádr ích dovezených na staveni tě, pop . cisternami, a to do doby 

vybudování vrtu.  

 

b. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Vzhledem k poloze staveni tě jej bude nutné odvodnit lábky. 

 

c. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Staveni tě pro p edmětný stavební záměr bude dopravně napojeno na 
stávající ve ejně p ístupné pozemní komunikace. V p edmětné lokalitě. Pro 
pot ebu stavby nebude nutno z izovat nové p ístupové a p ísunové 
komunikace. Ve kerý materiál bude dová en nákladními automobily po 
stávajících pozemních komunikacích – obecní komunikace 5727. 
 



Zásobování vodou bude zaji ťovat zhotovitel stavby v plastových nádr ích 
dovezených na staveni tě, pop . cisternami, a to do doby vybudování vrtu. 

 

Elektrická energie bude zaji těna z provizorního elektrického rozvaděče. 
Dodávka zemního plynu pro realizaci stavby není zapot ebí. Sociální prostory 
budou zaji těny pomocí mobilních WC buněk. 

 

d. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Vzhledem k rozsahu p edmětné stavby nebudou dotčeny okolní pozemky ani 

stávající stavby. V rámci stavby rovně  nebudou pou ity takové stavební 
mechanizmy, které by způsobovaly nadměrné vibrace, je  by měly vliv na 
statiku okolní staveb. Rovně  prováděním stavebních prací nebudou 
prováděny ádné průzkumné a ani podzemní práce, které by měly vliv na 
sousední pozemky a okolní stavby. P i realizaci vzniknou pouze nepatrné 
emise hluku a zvý ené pra nosti nákladními vozidly. Sní ení pra nosti bude 
eliminováno kropením a či těním zneči těných vozovek. 

 

e. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 

DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Po dobu provádění stavebních prací bude staveni tě oploceno. P i realizaci 
stavby musí být dodr eny v echny technologické p edpisy, p edepsané 
pracovní postupy a ve keré p edpisy o bezpečnosti práce.  

 

f. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ DOČASNÉ / TRVALÉ  

Trvalý zábor staveni tě je vymezen vněj ími hranicemi stavebního pozemku. 
Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na p ilehlých okolních pozemcích. 

Zábory budou co nejmen ího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou 
p edem domluveny s p íslu ným vlastníkem pozemku a správcem sítě.  

 

g. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

Samotnou výstavbou nedojde k produkci odpadů. S p ípadným vzniklým 
odpadem bude nalo eno dle po adavku odboru ivotního prost edí MML. 

 

h. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Stavba je zalo ena na velmi sva itém pozemku. Po srovnání terénu na 
upravený, bude zemina deponována na nejbli í skládku a po dokončení 



stavby bude pou ita pro terénní úpravy. Bilance výkopů a zásypů bude 
p ibli ně vyrovnaná.  

 

i. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Stavebník bude respektovat stanovisko dotčeného orgánu o ochraně 
zemědělského půdního fondu, tj. zejména nakládání s ornicí. S ve kerými 
odpady, které p i realizaci stavby vzniknou, bude nalo eno v souladu se 
zákonem o odpadech, tzn. za azené podle druhů a kategorií (dle vyhlá ky 
M P č. 374/2008 Sb., Katalog odpadů). Ochrana ovzdu í bude zaji ťována 
pravidelnou kontrolou spalovacích motorů u stavebních strojů a dopravních 
prost edků. 

 

j. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 

POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY PŘI 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

P i provádění stavby je nutno dodr et p íslu né normy a p edpisy a p i 
stavební činnosti musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle 
p íslu ných zákonů, vyhlá ek, na ízení a ČSN. 

 

k. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VYSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

P edmětnou stavbou nedojde k dotčení ve ejných prostranství (pě í stezky-

chodníky, jiné komunikace), nedojde ani k dotčení objektů u ívaných 
osobami se sní enou schopností pohybu a orientace. 

 

l. ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

P i zásobování staveni tě bude respektován provoz ve ejné dopravy a 

chodců. Stavbou nebudou vznikat zvlá tní dopravně in enýrská opat ení.  
 

m. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PROVÁDĚNÍ 

STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ APOD.  

Není nutno stanovovat speciální podmínky pro zabezpečení stavby za 
provozu. 

 

n. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Celková orientační lhůta výstavby není stanovena. Reálná lhůta výstavby 
bude záviset na klimatických a povětrnostních podmínkách, termínu zahájení 



stavby a finančních mo nostech stavebníka. Postup výstavby závisí na firmě, 
jen  bude objekt realizovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 5. 1. 2018                                                        Lukáš Mezník 



ZÁVĚR 

Výsledkem mé bakalářské práce je komplexní návrh novostavby vinařského centra 
s rozhlednou u obce Němčičky. Návrh vychází z mé ateliérové práce ze zimního 
semestru 2. ročníku. Hlavní myšlenka tehdejší práce byla zachována, došlo pouze 

k mírnému poupravení návrhu za účelem zlepšení provozu. 
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Abstrakt práce  P edmětem bakalá ské práce je e ení novostavby objektu vina ského 
centra u obce Němčičky v okrese B eclav. Práce rozvádí a up esňuje 
architektonickou studii, vypracovanou v rámci p edmětu AG32 
v zimním semestru 2. ročníku, do stupně Dokumentace pro stavební 
povolení a Dokumentace pro provádění stavby.  
 

Zadáním práce bylo navrhnout novostavbu centra vina ství a vina ské 
turistiky jižně od obce Němčičky. Mělo se jednat o dominantní stavbu 
na návr í vinice, kolem které vedou vina ské turistické stezky. Toto 
vina ské centrum mělo popularizovat místní vina skou výrobu 
a lokalitu známou jako Modré hory. Součástí stavby měla být výroba 

elektrické energie, nejlépe na bázi větru a také vyhlídka, která by 
z celého centra vytvo ila zajímavou turistickou destinaci.  
 

Koncept návrhu byl založen na duchovní symbolice, kdy se z vína stává 
jádro v eho. Stavba má svým hmotovým e ením p estavovat chrám, 



kde rozhledna je poutačem a majákem, který svolává své ovečky 
a zároveň poskytuje pohled do krajiny pokryté révou. 
 

Návrhem je dvoupodlažní objekt vina ství sloužící jako prostor 
k prezentaci značky, prodeji a degustaci vín a rozhledna, která je volně 
p ístupná ve ejnosti. Vina ství je e eno jako rámová d evostavba 
se zelenou st echou a lamelovou fasádou, což podporuje spojení mezi 
p írodou, vínem a stavbou samotnou. Rozhledna je ocelová 
s d evěným laťovým obkladem, který obě stavby propojuje.  

Abstrakt práce 
v anglickém 
jazyce  

The objective of this Bachelor Thesis is the design of the new building 

of the winery center near the village Němčičky in the district B eclav. 
The Bachelor Thesis expands and specifies an architectural study 

which I drafted as my AG32 course during the winter semester of 

my second-year study up to the level of Documentation for Planning 

Permission and Documentation for Execution of the Project.  

 

The assignment was to design a new building of the winery and 

winery center, south of the Němčičky. It was supposed to be 

a dominant building on the hillside of a vineyard, which leads around 

the wine-growing hiking trails. This winery center should popularize 

local wine making and a location known as the Blue mountains. The 

building should be able to produce of electricity, preferably on the 

wind base. Next there should be a lookout tower that would create 

an interesting tourist destination from whole center.  

 

The design concept was based on spiritual symbolism, where wine 

became the core of everything. The building should its mass solution 

to be a temple, where the lookout tower is a banner and a beacon, 

which the summons its sheep while providing a view of the country 

covered with vineyard. 

 

The design is two-story object of winery serving as a place to present 

the brand, sale wine and wine tasting. The tower is freely accessible 

to the public. Center is wooden frame structure with a green roof and 

lamellar facade, which supports the connection between nature, wine 

and the building itself. The lookout tower is steel with wooden lathing 

that connects both buildings. 

Klíčová slova  vina ství, Němčičky, rozhledna, novostavba, d evostavba, zelená 
st echa, výroba elektrické energie, větrné turbíny  

Klíčová slova 
v anglickém 
jazyce  

winery, Němčičky, lookout tower, new building, wooden construction, 
green roof, production of electricity, wind turbines  
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