
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
 

Vinařství Bobule
FA ČVUT

Vypracovala: Debora Štysová
Vedoucí práce: Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.



DOKLADOVÁ ČÁST











STUDIE PROJEKTU



KONCEPT _ Malba v krajině

 Jedním z možných přístupů ke krajině je 
hovořit s ní. Půvabné místo pod Šídlovými skalkami 
mne okouzlilo a rozhodla jsem se do něj umístit své 
vinařství především pro jeho atmosféru. Nechtěla 
jsem však krajinu pouze respektovat, chtěla jsem s 
ní vést dialog. „Malba v krajině“, tak nazývám svůj 
koncept. Cosi do krajiny vloženého, antagonista a 
zároveň životní druh, který přiznává: „Jsem jiný než 
ty,“ a vybízí „pojď si se mnou hrát!“ Jeden vyzdvihuje 
přednosti druhého, jasně vymezené tvary kontrastují 
s neurčitostí vzdálených obzorů. 
 
 Budova se nachází poměrně daleko od 
silnice; věnuje se pouze svému účelu - výrobě a 
vychutnávání produktů země, která ji obklopuje. 
Dva válce, z nichž jeden je otevřen návštěvníkům a 
ve druhém probíhá zpracování vína, jsou pod zemí 
propojeny halou s tanky, v nichž víno fermentuje. 
Konstrukčním materiálem je barvený beton, ovinutý 
polopropustnými fasádními krytinami. Objekt se 
tak zavírá do sebe, drží kompaktní tvar, zároveň ale 
škvírkou nahlíží ven. To je alegorie tajemství výroby 
vína, receptury, kterou vinař nikdy cele neodhalí.
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

 A.1.1 Údaje o stavbě 

 název stavby:    Vinařství Bobule 
 místo stavby:   Vrch Leskoun, Olbramovice u Moravského Krumlova 
 předmět PD:   Dokumentace ke stavebnímu povolení 
 

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 jméno a příjmení:  Debora Štysová 
 email:    d.stysova@gmail.com 
  
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 jméno a příjmení:  Debora Štysová 
 email:    d.stysova@gmail.com 
 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 mapy:    http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 
     https://mapy.cz/ 
 katastrální mapa:  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
 geologické mapy:  http://mapy.geology.cz/ 
 hydrogeologické mapy: http://mapy.geology.cz/ 
 půdní mapy:   http://mapy.geology.cz/ 
 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 a) rozsah řešeného území 
Celková rozloha stavebního pozemku činí 1788,9 m2. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Území se nachází na lesních pozemcích, v současnosti není zastavěno. 
 c) údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Území přiléhá k ochrannému pásmu přírodní památky Šidlovy sklaky, nezasahuje však do něj. 
 d) údaje o odtokových poměrech 
Území leží v povodí řeky Dyje, odtokové poměry nejsou v rámci bakalářské práce řešeny. 
 e) údaje  o  souladu  s  územně  plánovací dokumentací 
Objekt je navržen v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba dodržuje obecné požadavky na využití území. 
 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba splňuje požadavky dotčených orgánů.  
 h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Není třeba výjimek ze zákona. 
 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Podmiňující investicí je dobudování technické infrastruktury, především trafostanice a elektrické 
přípojky objektu, napojené na stávající rozvodnou síť. Související investicí je zpevnění příjezdových 



ploch a vybudování parkoviště, kteréžto budou probíhat v návaznosti na stavbu na sousedním 
pozemku investora. 
 j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby  
Dotčené pozemky mají č. 7831, 7833, 7834, 7838 a 7839.  
 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  
Navrhovaný objekt je nová stavba. 
 b) účel užívání stavby 
Navrhovaná stavba bude sloužit zpracování vinné révy z okolních pozemků, výrobě vína, jeho 
uskladnění a degustaci. Je zde možnost pořádání společenských či firemních akcí komorního 
charakteru. Může být cílovou destinací výletníků. 
 c) trvalá nebo dočasná stavba  
Stavba je navržena jako trvalá. 
d) údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
 e) údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných  technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Návrh je v souladu s OTP. Stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Pro bezbariérové užívání. 
Dokumentace je souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN.  
 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů  
Stavba splňuje všechny požadavky dotčených orgánů. 
 g) navrhované  kapacity  stavby 
  zastavěná plocha:   718,12 m2 

  obestavěný prostor:  9 890,3 m3 
 h) technologické nároky 
Studna vrtaná s vodovodní přípojkou (DN 100) 
Požární nádrž na dešťovou vodu 
Svody dešťové kanalizace pod terénem 
trafostanice a elektrická přípojka  
čistička odpadních vod, kanalizační přípojka splašková (DN200) 
 
 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Rozdělení stavebních objektů je řešeno v části D.6 Realizace stavby. Viz D.6.1.2.2 
 
  

 

 

  



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Obsah: 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

   B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

   B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

   B.2.6 Základní charakteristika objektů 

   B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

   B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

   B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

B.2.10 Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a 
komunální prostředí 

   B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

  

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

Terén pozemku je svažitý o výchozím sklonu 7/1 (14,3%) svažujícím se od severovýchodu 
k jihozápadu. Terén pokrývá porost náletových dřevin, zejména akátů. Celková rozloha stavebního 
pozemku činí 1788,9 m2. Přiléhá k němu 50metrové ochranné pásmo přírodní památky Šidlovy skalky, 
nezasahuje však do něj.  

K pozemku vede nezpevněná přístupová cesta z jihovýchodu, která se ve vzdálenosti 1,57 km napojuje 
na silnici č. 40014. Přibližně 315 m severozápadně od staveniště se nachází velkolom Leskoun na těžbu 
granodioritu. Lom není z pozemku pozorovatelný, stavba ho neovlivňuje. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navrhovaná stavba bude sloužit zpracování vinné révy z okolních pozemků, výrobě vína, jeho 
uskladnění a degustaci. Je zde možnost pořádání společenských či firemních akcí komorního 
charakteru. Může být cílovou destinací výletníků. 

 Funkční jednotky v objektu: 

 Výroba – 1 278,3 m2 
Předpokládaná obsluha 3 zaměstnanců, až 10 v době sklizně 
 
 Zázemí provozovatelů – kanceláře a přechodné bydlení 198,8 m2 
Předpokládaná obsazenost 3 stabilními zaměstnanci, až 15 osobami při konferenci v kancelářích. 
Kapacita přechodného bydlení 4os. 
 
 Návštěvnická část – Prodejní degustace a její zázemí – 237,2 m2 
Kapacita degustace 50 os. 
Obsluha 3 os. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o čtyřpodlažní budovu vinařství, umístěnou mezi vinicemi v akátovém lesíku pod 
vrchem Leskoun. V okolí se nenachází jiná zástavba. 

Budova sestává ze dvou dvoupodlažních válců zasazených do terénu, propojených v podzemí 
výrobními prostory. Válce hmotově propojuje schodiště z probarveného betonu. V jihovýchodním válci 
se nachází degustační prostory a prostory pro jejich obsluhu, nad nimi kanceláře a přechodné bydlení 
pro dobu sklizně. Fasáda tohoto válce je stíněna svislými dřevěnými lamelami. V severozápadním válci 
probíhá příjem a zpracování hroznů, příprava a expedice vína pro prodej. Fasáda je překryta 
tahokovem. Střechy jsou nepochozí. Osové rozměry objektu jsou 18x42 m, konstrukční výška je 3,8 m 
ve všech patrech. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Budova má vstupy ze dvou úrovní, a to +- 0,000, odpovídající 302 mnm systému Bpv a 
+3,800 m, v úrovni podlahy 1NP. Nižší vstupy slouží návštěvníkům degustace a její obsluze v bílém válci 
s lamelami. Z degustace jsou přístupná sociální zařízení, umístěná pod venkovním schodištěm. 
Vstupuje se do nich chodbou, která propojuje oba válce pod úrovní terénu. Z modrého válce ústí 
východ CHÚC typu B a vrata expedice hotových výrobků. Z vyšší úrovně +3,800 m (682 Bpv) probíhá 



příjem hroznů ke zpracování, vstup do kanceláří správy vinařství a do přechodného bydlení pro 
sklepmistra a brigádníky po dobu sklizně.  

 Výškově je budova propojena dvěma schodišti, z nichž jedno slouží jako CHÚC typu B. 
Schodiště jsou ošetřena průmyslovým podlahovým nátěrem v sytě červené barvě a tvoří dominantu 
interiéru (více viz část D.5).  

 Příjem hroznů probíhá na stíněném zastřešeném dvoře, odtud se víno dostává přímo 
k mlýnkoodstopkovači, probíhá jeho prvotní zpracování, drtí se, mění na rmut a nechává předkvasit, 
anebo posílá spádovaným prostupem do lisovny. Odtud pokračuje do tankové haly, kde kvasí v 
uzavřených fermentačních tancích po požadovanou dobu. V tancích probíhá i jeho zrání, tanky 
k fermentaci a ke zrání vymezí a pořídí vinař. Zrání probíhá také v dubových sudech a přímo v lahvích. 
Pro tyto funkce jsou vyhrazeny dvě místnosti ve 2PP. Hotové víno se stáčí do lahví a expeduje přímo 
k prodeji, nebo skladuje ve 3PP. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/20019 Sb. Parkovací místo pro osoby ZTP je 
vyhrazeno v rámci parkoviště pro návštěvníky, případně je možné přechodně vozidlo zaparkovat na 
okraji manipulační plochy před místem příjmu hroznů. V návštěvnické části jsou osazeny dveře se 
skrytým rámem v podlaze, bez prahu. Toalety jsou bezbariérově přístupné a uzpůsobené potřebám 
osob ZTP. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb. a vyhl. 502/ 2006 Sb. 
v platných zněních. Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhověly požadavkům  ČSN 73 035. 
Detailní návrh nosných konstrukcí a statické posouzení vybraných prvků je součástí oddílu 
dokumentace D.2.  
 Objekt splňuje požadavky na bezpečnou evakuaci osob v případě požáru. Požárně-
bezpečnostní řešení tvoří oddíl dokumentace D.3.  
 Nášlapné vrstvy podlah jsou voleny s ohledem na provoz v dotčených místnostech a opatřeny 
vhodným protiskluzovým povrchem.  
 Elektrorozvody jsou navrženy tak, aby bylo zabráněno úrazu proudem. Na objektu je 
instalován hromosvod.  
 Vstupy do objektu jsou zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob. 
 

B.2.6 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Ve svahu na jihozápadní straně pozemku je umístěna požární nádrž a čistička odpadních vod. 
Objem požární nádrže je součástí výpočtu v oddílu D.3. Čističku odpadních vod navrhne povolaný 
odborník.  
 Objekt je zásobován vodou ze studny, přečišťovanou v technické místnosti a dále lokálně 
v lahvovně upravovanou pro hygienické požadavky procesu lahvování vína. 
 Větrání je přirozené, okny, v podzemních prostorech bez nároků na teplotu je navrženo 
podtlakové větrání, CHÚC B je větrána samostatně přetlakově, šachtou.  
 Konkrétní řešení technického zařízení budovy naleznete v oddílu D.4. Specifické požadavky 
vinařské technologie jsou zohledněny v nárocích na nízkou teplotu, čistitelnost povrchů a únosnost 
konstrukcí. V objektu je instalována lahvovací linka, dva lisy a 23 fermentačních tanků, s možností 
navýšení tohoto počtu. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz D.3 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Při navrhování objektu byla snaha o minimalizaci energetických ztrát z důvodů ekonomických a 
z důvodu odlehlé polohy pozemku. Procesní teplo ze samochladících fermentačních tanků je využíváno 
pro ohřev vody podlahového vytápění. Prostory výroby a skladů, jimž vyhovuje teplota 9-15 °C jsou 
umístěny pod zemí a je tak využito akumulace chladu z podloží a stálosti teploty á 12°C. Nadzemní 
prostory jsou osvětleny přirozeně, okny, podzemní umělým osvětlením, vzhledem k nestálé době jejich 
aktivního využívání však nepředpokládáme vysoké energetické výdaje na osvětlení. Ohřev vody je 
řešen lokálně, elektricky průtokovými ohřívači, z důvodu neekonomičnosti jiných řešení. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Pobytové prostory jsou osvětleny přirozeně denním světlem okenními otvory. Nucené větrání 
je minimalizováno. Objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb. V platném znění a vyhl. 502/ 
2006 Sb. v platném znění a splňuje požadavky na denní osvětlenost pracovních ploch, požadavky na 
vytápění, výměny vzduchu a ochraně před ionizujícím zářením.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V oblasti je nízký výskyt radonu. Jeho případnému pronikání do objektu zabrání hydroizolační 

asfaltové pásy. 
 
Ochrana před hlukem 
Obvodové konstrukce mají dostatečnou vzduchovou neprůzvučnost, aby bylo zabráněno 

vniknutí případného vnějšího hluku do vnitřních prostor. 
 
Ochrana před bludnými proudy 
V oblasti se nenachází zdroj bludných proudů. 
 
Ochrana před technickou seismicitou 
Není řešena v rámci BP. 
 
Protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v zátopové oblasti. 
 

 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Na pozemek je přivedena pouze elektrická přípojka. Veškeré další technologie jsou řešeny 
v rámci pozemku, viz výše a viz D.4 Technické zařízení budovy. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 K pozemku vede nezpevněná přístupová cesta z jihovýchodu, která se ve vzdálenosti 1,57 km 
napojuje na silnici č. 40014 III. Třídy. Cesta bude v rámci čistých terénních úprav částečně vydlážděna. 
Také se na něj napojuje polní cesta z jihozápadu, která bude v době výstavby sloužit pro obsluhu vinic. 
Po skončení výstavby bude navrácena do původního stavu. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 Na místě pozemku se nachází náletový akátový porost, který bude vykácen. Vzrostlé stromy 
v okolí budou ponechány na místě, křoviny a traviny však budou pročištěny, tak aby vzniklo prostředí 

Viz D.3 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Při navrhování objektu byla snaha o minimalizaci energetických ztrát z důvodů ekonomických a 
z důvodu odlehlé polohy pozemku. Procesní teplo ze samochladících fermentačních tanků je využíváno 
pro ohřev vody podlahového vytápění. Prostory výroby a skladů, jimž vyhovuje teplota 9-15 °C jsou 
umístěny pod zemí a je tak využito akumulace chladu z podloží a stálosti teploty á 12°C. Nadzemní 
prostory jsou osvětleny přirozeně, okny, podzemní umělým osvětlením, vzhledem k nestálé době jejich 
aktivního využívání však nepředpokládáme vysoké energetické výdaje na osvětlení. Ohřev vody je 
řešen lokálně, elektricky průtokovými ohřívači, z důvodu neekonomičnosti jiných řešení. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Pobytové prostory jsou osvětleny přirozeně denním světlem okenními otvory. Nucené větrání 
je minimalizováno. Objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb. V platném znění a vyhl. 502/ 
2006 Sb. v platném znění a splňuje požadavky na denní osvětlenost pracovních ploch, požadavky na 
vytápění, výměny vzduchu a ochraně před ionizujícím zářením.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V oblasti je nízký výskyt radonu. Jeho případnému pronikání do objektu zabrání hydroizolační 

asfaltové pásy. 
 
Ochrana před hlukem 
Obvodové konstrukce mají dostatečnou vzduchovou neprůzvučnost, aby bylo zabráněno 

vniknutí případného vnějšího hluku do vnitřních prostor. 
 
Ochrana před bludnými proudy 
V oblasti se nenachází zdroj bludných proudů. 
 
Ochrana před technickou seismicitou 
Není řešena v rámci BP. 
 
Protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v zátopové oblasti. 
 

 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Na pozemek je přivedena pouze elektrická přípojka. Veškeré další technologie jsou řešeny 
v rámci pozemku, viz výše a viz D.4 Technické zařízení budovy. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 K pozemku vede nezpevněná přístupová cesta z jihovýchodu, která se ve vzdálenosti 1,57 km 
napojuje na silnici č. 40014 III. Třídy. Cesta bude v rámci čistých terénních úprav částečně vydlážděna. 
Také se na něj napojuje polní cesta z jihozápadu, která bude v době výstavby sloužit pro obsluhu vinic. 
Po skončení výstavby bude navrácena do původního stavu. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 Na místě pozemku se nachází náletový akátový porost, který bude vykácen. Vzrostlé stromy 
v okolí budou ponechány na místě, křoviny a traviny však budou pročištěny, tak aby vzniklo prostředí 



příjemné k pobývání. Výchozí sklon terénu bude upraven tak, aby navazoval na úrovně 1NP a 1PP. 
V místě vyhrazeném pro příjem hroznů a před budovou v pohledu od přístupové cesty bude zarovnaná 
plocha dlážděná žulovými kostkami. Okolní svahy zasažené stavbou budou po skončení staveništních 
prací zatravněny. Do ochranného pásma Šidlových skalek se nebude nijak zasahovat. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 Stavba výrazně nezasáhne do stávajícího režimu využívání okolních pozemků, kde se již 
v současné době víno pěstuje a sklízí. Pro jeho blízkost přírodní památce Šidlovy skalky však bude 
zabezpečeno, že práce jakkoliv zatěžující životní prostředí (např. pojezd traktoru) nebudou probíhat 
v jejich ochranném pásmu. 
 
Ochrana ovzduší 
Při provozu budovy neunikají do ovzduší žádné nebezpečné látky. 
 
Ochrana půdy 
Případná manipulace s chemikáliemi bude probíhat na místech, kde nehrozí jejich však do půdy. 
 
Ochrana spodních a povrchových vod 
Ochrana spodních vod bude prováděna dle zákona č. 254/2001 Sb. O vodách. Splašková kanalizace je 
svedena do čističky odpadních vod, umístěné na pozemku. 
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D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
D.1.1.1 Architektonické, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

 Základní informace o stavbě, architektonické řešení 

 Jedná se o čtyřpodlažní budovu vinařství umístěnou v terénu na Vrchu Leskoun u Olbramovic u 
Moravského Krumlova. Budova sestává ze dvou dvoupodlažních válců zasazených do terénu, 
propojených v podzemí výrobními prostory. V jihovýchodním válci se nachází degustační prostory a 
prostory pro jejich obsluhu, nad nimi kanceláře a přechodné bydlení pro dobu sklizně. Fasáda tohoto 
válce je stíněna svislými dřevěnými lamelami. V severozápadním válci probíhá příjem a zpracování 
hroznů, příprava a expedice vína pro prodej. Fasáda je překryta tahokovem. Střechy jsou nepochozí. 
Osové rozměry objektu jsou 18x42 m, konstrukční výška je 3,8 m ve všech patrech. 

 Materiálové řešení 

 Nosný systém je monolitický, kombinovaný, železobetonový v interiéru s impregnovaným 
pohledovým betonem. Ve výrobním válci je beton probarvovaný, modrý, v degustačním válci bílý 
z bílého cementu. V cele podzemních podlažích přirozeně šedý, dle barvy použitého cementu. Fasádní 
zateplení je kontaktní s tepelnou izolací Isover EF 333 z čedičových vláken. Z exteriéru tvoří 
pohledovou vrstvu cementová stěrka ve stejném odstínu betonu jako konstrukce.  

Fasády jsou opatřeny předsazenou stínící a pohledově sjednocující konstrukcí. Svislé lamely na 
degustačním válci jsou ze smrkového dřeva, ošetřené žlutou lazurou, o rozměrech 160/20 mm. Kotví 
se na průběžné horizontální pásky kolmo k vláknům v osových odstupech 160 mm. Pásky jsou kotveny 
do nosné konstrukce obvodové stěny. V místech, kde není možno pásky kotvit přímo do fasády (vstup 
pro návštěvníky) jsou lamely podepřeny pásky kotvenými do zpevněných vrstev pojízdné střechy. 
Spodní hrana lamel je odsazena 100 mm nad úroveň terénu. 

 Tahokov na výrobním válci je dodán v rolích, kotven bodově ke svislému kovovému roštu 
s odstupy 1000 mm, v místech okenních otvorů rozšířeným na 1100mm, odsazeném 70 mm od otvorů 

 Válce hmotově propojuje monolitické schodiště z probarveného betonu, červeného. Pod válci 
se nachází společné prostory výroby a přepatrovaná tanková hala. Střecha těchto prostorů a sociálních 
zařízení propojujících válce v 1PP je řešena jako pojízdná s nášlapnou vrstvou žulové dlažby. Střechy 
válců jsou nepochozí, povrch říční kamenivo.  

 Dispoziční řešení 

 Budova má vstupy ze dvou úrovní, a to +- 0,000, odpovídající 302 mnm systému Bpv a 
+3,800 m, v úrovni podlahy 1NP. Nižší vstupy slouží návštěvníkům degustace a její obsluze v bílém 
válci. Z degustace jsou přístupná sociální zařízení, umístěná pod venkovním schodištěm. Vstupuje se 
do nich chodbou, která propojuje oba válce pod úrovní terénu. Z modrého válce ústí východ CHÚC 
typu B a vrata expedice hotových výrobků. Z vyšší úrovně probíhá příjem hroznů ke zpracování, vstup 
do kanceláří správy vinařství a do přechodného bydlení pro sklepmistra a brigádníky po dobu sklizně.  

 Výškově je budova propojena dvěma schodišti, z nichž jedno slouží jako CHÚC typu B. 
Schodiště jsou ošetřena průmyslovým podlahovým nátěrem v sytě červené barvě a tvoří dominantu 
interiéru (více viz část D.5).  



D.1.1.2 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/20019 Sb. Parkovací místo pro osoby ZTP je 
vyhrazeno v rámci parkoviště pro návštěvníky, případně je možné přechodně vozidlo zaparkovat na 
okraji manipulační plochy před místem příjmu hroznů. V návštěvnické části jsou osazeny dveře se 
skrytým rámem v podlaze, bez prahu. Toalety jsou bezbariérově přístupné a uzpůsobené potřebám 
osob ZTP. 

D.1.1.3 Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 

 Základové konstrukce 

 Objekt je založen jako železobetonová vana, izolovaná modifikovanými asfaltovými pásy. 
Objekt má kompaktní tvar, jeho zatížení roznáší monolitická základová deska tl. 400 mm. Nad ní se 
nachází tanková hala, k jejímž potřebám patří spádovaní podlahy do odtokového kanálku. Pro její velké 
půdorysné rozměry nebyla možnost jímky vyhodnocena jako ekonomicky výhodná a odtok splaškové 
kanalizace DN 40 mm je díky svému malému průměru veden prostupem ŽB deskou mezi výztuží do 
ležatých rozvodů a sveden do čističky odpadních vod. Při navrhování odtoků byla snaha o minimalizaci 
těchto prostupů.   

 Svislé a vodorovné konstrukce 

Ve svislém směru je objekt podepřen monolitickými železobetonovými nosnými stěnami 
tl. 250 mm a sloupy o rozměru 250x250 mm. V tankové hale jsou přiznané průvlaky v příčném směru. 
Konstrukční systém průvlaků a sloupů je zdůrazněn použitím černého betonu. Pigment betonu je na 
bázi uhelného popele.  

Vertikální komunikace 

 Oba válce jsou výškově propojeny symetricky umístěným schodištěm, začínajícím v tankové 
hale. Ve výrobním (modrém) válci slouží komunikaci a přepravě potřebných polotovarů či nástrojů 
výroby hydraulický nákladní výtah Schindler o rozměrech kabiny 1500/2200 mm. Pro spouštění 
fermentačních tanků do tankové haly je ve stropních deskách navržen prostup, který slouží zároveň 
pro přívod čerstvého vzduchu do podzemních prostor podtlakovým větráním.  

 Obvodové pláště 

 Fasády jsou zatepleny kontaktním systémem, pohledovou vrstvu tvoří cementová stěrka. 
Přesné skladby viz D.1.2 Výkresová část. 

 Dělicí konstrukce 

 Vnitřní příčky jsou zděné z betonových příčkovek Hronek, povrch upravený tenkovrstvou 
cementovou stěrkou. 

Podhledové konstrukce 

 V degustaci, kanceláři a přechodném bydlení je instalován zavěšený podhled, zejména 
z akustických a estetických důvodů. Materiálové řešení viz výkresová dokumentace, všechny systémy 
na zavěšeném Al roštu. 

 Skladby podlah 

Viz D.1.2.7 výkres skladeb podlah. 

 Střešní pláště 

Střecha podzemních prostorů navazujících na terén je řešena jako pojízdná, odpružená 
deskami z drcené pryže, zateplená vysoce únosnou izolací Styrodur 5000 CS, s nášlapnou vrstvou 
žulové dlažby kladené do pískového lože. Střechy válců jsou nepochozí, s obráceným pořadím vrstev a 
dvojitou hydroizolací. Za střešní plášť je možné považovat i skladbu venkovního schodiště. Více viz 
D.1.2 Výkresová část – skladby střech a detaily. 

Povrchové úpravy 

 Povrchy nosných stěn jsou ponechány ve struktuře pohledového betonu, příčkovky jsou 
opatřené tenkovrstvou cementovou stěrkou, v kancelářích a přechodném bydlení bílou omítkou 
vápenocementovou.  

Výplně otvorů 

 Výplně otvorů budou vyrobeny na míru firmou Hasil a.s. Jsou navrženy v modulovém systému 
6°/1000 mm, což odpovídá 955/1000mm. Výjimku tvoří vstupní dveře a prosklená stěna do degustace. 
I tyto dodá firma Hasil. Rámy jsou hliníkové. Více viz D 1.2.11 Tabulky oken a dveří. 

D.1.1.4 Tepelně technické vlastnosti stavby 

Prostup tepla vybranými obvodovými konstrukcemi byl posouzen pomocí serveru tzb-info.cz  

F1, F2 – skladba fasády 

Součinitel prostupu tepla skladbami F1 a F2 je roven U=0,19 W/m2K, což vyhoví doporučené hodnotě 
UN=0,25 W/m2K. 

S2 – skladba pojízdné střechy 

Součinitel prostupu tepla střechou S1 je roven U=0,12 W/m2K, což vyhoví doporučené hodnotě pro 
pasivní budovy U=0,18 W/m2K. 

P1 – skladba podlahy degustace 

Skladba v degustaci nebyla posuzována. Ač se nachází nad nevytápěnou tankovou halou, v její skladbě 
je instalováno podlahové vytápění a není třeba se obávat nedostatečné teploty nášlapné vrstvy. 

D.1.1.5 Přílohy – technické listy vybraných výrobků 
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D.2.3 STATICKÉ POSOUZENÍ 
 

  

 
 

D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
D.2.1.1 Úvod 

 V rámci bakalářské práce jsem na základě statického výpočtu a posouzení navrhla střešní 
desku ve výrobním válci, průvlak v tankové hale a sloup S1. Ostatní nosné konstrukce byly navrženy na 
základě empirického odhadu. 

Základní údaje o stavbě  

 Jedná se o čtyřpodlažní budovu vinařství, sestávající ze dvou dvoupodlažních válců 
zasazených do terénu, spojených venkovním schodištěm, navazujícím na terén. V podzemní části jsou 
válce spojeny dvěma společnými podzemními podlažími, jejichž provozy slouží výrobě a skladování 
vína. Prostory v jihovýchodním válci slouží pro degustaci a její obsluhu, navazuje na ně sociální zařízení 
pod venkovními schody. Nad prostory degustace se nachází kanceláře a přechodné bydlení pro dobu 
sklizně. V severozápadním válci se nachází prostory pro zpracování hroznů a expedici hotových 
výrobků. Vstupní podlaží degustace a expedice je částečně pod zemí a je zde označeno jako podzemní. 

Nosný systém je železobetonový, kombinovaný, s nosnými obvodovými stěnami a vnitřními 
stěnami a sloupy o osových vzdálenostech podpor 6m v obou směrech. Celkové osové rozměry budovy 
jsou 42m / 18m. Konstrukční výška je ve všech podlažích 3,8 m. 

Zakládací poměry 

Základová spára se nachází v hloubce 8,1m pod zvolenou úrovní +-0,000 m, odpovídající výšce 
302 mnm, Bpv. Podmínky zakládání vychází z geologických sond S-113 a SC-102. Do hloubky 4,5 m se 
na pozemku nachází zeminy sedimentárního původu, 1. třídy těžitelnosti. Hlouběji pak rozpukané 
magmatity 2. třídy těžitelnosti. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 26,14 m a nezasahuje do 
staveništního výkopu. 

 Použité materiály 

Podkladní beton C 20/25 - X0 
Základová deska a obvodové stěny v podzemí vodonepropustný beton C 30/37 – XC3  
Sloupy beton C 40/50 – XC 1  
Vnitřní stěny a stropní desky beton C 30/37 – XC 1  

Ocel B500 

D.2.1.2 Nosné konstrukce 
 

Vodorovné konstrukce 

Objekt je založen jako železobetonová vana na betonové desce tl. 400 mm. V běžných 
podlažích na základě empirického výpočtu navrhuji monolitické železobetonové stropní desky tl. 200 
mm. V tankové hale je strop vyztužen průvlaky, neboť jeho část je pojízdná a u zbývajících částí 
výrobních prostorů se předpokládá vyšší užitné zatížení. 

  



 
 

Svislé konstrukce 

Ve svislém směru je objekt podepřen monolitickými železobetonovými nosnými stěnami 
tl. 250 mm a sloupy o rozměru 250x250 mm.  

Vertikální komunikace 

Schodiště je řešeno jako monolitické s nejprve betonovanou nosnou železobetonovou deskou, 
na niž jsou v rámci provádění hrubých podlah vybetonovány stupně. 

Návrhová životnost konstrukce dle ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí, 2004 pro 
zemědělské a podobné stavby činí 25 – 50 let. 

 

D.2.1.3 Zatížení 

Sněhová oblast II: 1,0 kN/m2 

Pro stálá zatížení: gd=1,35*gk 

Pro proměnná zatížení: qd=1,5*qk 

D.2.1.4 Závěr 

 Rozměry, vyztužení a materiálové řešení navrhovaných konstrukcí bude odpovídat statickému 
výpočtu. Před provedením stavby je nutné vyhotovit prováděcí dokumentaci s řešením veškerých 
detailů a návrhy prvků. Dokumentace pro stavební povolení (bakalářská práce) slouží pouze 
k předběžnému posouzení navrhovaných konstrukcí a nebude sloužit jako podklad pro jejich 
provedení. 

  













 
 

 
     

     

podlaha P2 
tloušťka (m) γ (kN/m3) gk (kN/m2) gd (kN/m2) 

keramická dlažba 0,009 23,00 0,2070 0,2795 
hydroizolační stěrka 0,006 23,00 0,1380 0,1863 
betonová mazanina 0,067 20,00 1,3400 1,8090 
PE separační folie 0,001 10,00 0,0100 0,0135 
tepelná izolace Isover T-N 0,100   1,4800 1,9980 
celkem     3,1750 4,2863 

     
 

     

pochozí (pojízdná) dlažba S2 
tloušťka (m) γ (kN/m3) gk (kN/m2) gd (kN/m2) 

kamenná dlažba 0,080 26,00 2,0800 2,8080 
pískové lože 0,030 16,00 0,4800 0,6480 
drcené kamenivo 0,100 20,00 2,0000 2,7000 
desky z drcené pryže 0,010 7,00 0,0700 0,0945 
geotextilie Filtek 500 0,003   0,0050 0,0068 
hydroizolace Elastek 40 Combi 0,004   0,0550 0,0743 
betonová deska s kari sítí 0,100 23,00 2,3000 3,1050 
geotextilie Filtek 500 0,003   0,0050 0,0068 
tepelná izolace Styrodur 5000 0,300 0,33 0,0990 0,1337 
hydroizolace Glastek Special Mineral 0,004   0,0450 0,0608 
polystyrenbeton ve spádu_max.0,21 0,210 5,00 1,0500 1,4175 
celkem     8,1890 11,0552 

 

 

 
 

D 1.2c STATICKÉ POSOUZENÍ 
 
Obsah: 

A) Stálé zatížení skladbami střech 
B) Zatížení a návrh stropní desky 
C) Zatížení a návrh průvlaku v tankové hale 
D) Zatížení a návrh sloupu 

 
A) Stálé zatížení skladbami střech 

 

skladba střechy S4 tloušťka (m) γ (kN/m3) gk (kN/m2) gd (kN/m2) 
        x1,35 
kamenivo fr. 16/32 0,050 0,05 0,0025 0,0034 
geotextilie Filtek 500 0,003   0,0050 0,0068 
tepelná izolace XPS 0,150 0,30 0,0450 0,0608 
geotextilie Filtek 500 0,003   0,0050 0,0068 
hydroizolace Elastek 40 Combi 0,004   0,0550 0,0743 
tepelná izolace EPS 0,150 0,22 0,0330 0,0446 
hydroizolace Glastek Special Mineral 0,004   0,0450 0,0608 
polystyrenbeton ve spádu_max. 
0,21 0,210 5,00 1,0500 1,4175 
celkem     1,2405 1,6747 

     
     

podlaha P1 
tloušťka (m) γ (kN/m3) gk (kN/m2) gd (kN/m2) 

akátové parkety 0,022 7,00 0,1540 0,2079 
PE separační folie 0,001 10,00 0,0100 0,0135 
bet. mazanina s trubkami Top 
Heating 0,060 15,00 0,9000 1,2150 
reflexní folie 0,001 1,00 0,0010 0,0014 
tepelná izolace Isover T-N 0,100   1,4800 1,9980 
celkem     2,5450 1,4378 

  















D.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
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D.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
D.3.1.1 Základní údaje o stavbě 

 Jedná se o čtyřpodlažní budovu vinařství, sestávající ze dvou dvoupodlažních válců zasazených 
do terénu, propojených v podzemí výrobními prostory. V jihovýchodním válci se nachází degustační 
prostory a prostory pro jejich obsluhu, nad nimi kanceláře a přechodné bydlení pro dobu sklizně. 
Fasáda tohoto válce je stíněna svislými dřevěnými lamelami. V severozápadním válci probíhá příjem a 
zpracování hroznů, příprava a expedice vína pro prodej. Střechy jsou nepochozí.  

Objekt má z požárního hlediska 1 nadzemní a 3 podzemní podlaží. Vstupní podlaží degustace 
a expedice je částečně pod zemí, pro výpočet požárního rizika je proto považováno za podzemní. 
Nosná konstrukce je monolitická, železobetonová. 

 Osové rozměry objektu jsou 18x42 m, konstrukční výška je 3,8 m ve všech patrech. Požární 
výška objektu je 0 m. Objekt je umístěn v přírodě, v jeho okolí se nenachází další budovy. 
Ze severovýchodu k němu přiléhá akátový lesík, z ostatních stran přes dlážděnou cestu sousedí 
s vinicemi. Řešení požární bezpečnosti objektu splňuje normové požadavky ČSN 73 0804 a 
ČSN 73 0810. 

D.3.1.2 Požární úseky 

 Požární úseky jsou odděleny požárně odolnými konstrukcemi, které nedovolí šíření požáru 
mimo PÚ ve svislém i vodorovném směru. Velikost požárních úseků nepřesahuje maximální plochu 
stanovenou ekonomickým zatížením dle ČSN 73 0804. 

Vícepodlažní úseky: 

 P 03.1/N 01 – zpracování vína a tanková hala 

 Š – P 03.3/N 01 – šachta nákladního výtahu 

 B - P 03.2/N 01 – chráněná úniková cesta typu B 

1NP:  

 N 01.2 – přechodné bydlení a kanceláře 

1PP:  

 P 01 –prostory pro degustaci a přípravna jídla 

2PP:  

 P 02.1 – technická místnost 

 P 02.2 – zrání v sudech, archiv, laboratoř 

3PP:  

 P 03.3 – sklad vín v lahvích 

 

  



Hodnoty požárního rizika jednotlivých úseků

požární úsek specifikace 
místnosti/prostoru S (m2) ps (kg/m2) pn (kg/m2) p (kg/m2) c k3 Fo γ τe (min) v 

(kg/m2*min)

P 03.1/N 01 tanková hala 424,1 0 30 30

komunikace 76,8 bez požárního rizika

prostor výroby 276,8 0 30 30

wc a úklid 14,5 bez požárního rizika

šatna 26,6 0 20 20

zastřešený příjem 83,5 10 10

celkem 902,3 24,82 24,82 1,0 2,39 0,06 5,32 33,48 0,72

B - P 03.2/N 01 CHÚC 15,0 bez požárního rizika

Š - P 03.3/N 01 výtahová šachta 6,8 0 15 15 1,0

N 01.2 přechodné bydlení 65,1 7 30 37

WC kanceláří 9,1 bez požárního rizika

kanceláře 52,2 2 40 42

zasedačka 34,5 2 20 22

kuchyňka s chodbou 26,0 2 15 17

vstup 11,9 2 5 7

celkem 198,8 3,55 26,06 29,60 1,0 2,87 0,10 4,67 30,33 1,33

P 01 recepce 17,3 5 10 15

degustace 143,2 5 30 35

wc 38,2 bez požárního rizika

chodba 10,1 0 5 5

šatna 8,1 2 20 22

přípravna jídla 16,1 0 30 30

sklad jídla 4,2 0 60 60

celkem 237,2 3,45 22,84 26,29 1,0 2,85 0,05 5,55 30,71 0,74

P 02.1 technická místnost 33,1 0 5 5,00 1,0 4,69 0,005 8,47 5,16 0,20

P 02.2 archiv 67,6 0 51 51,00

zrání v sudech 67,6 0 61 61,00

laboratoř 17,8 0 30 30,00

wc 5,5 bez požárního rizika

předsíň 8,9 0 5 5,00

celkem 167,4 0 48,68 48,68 1,0 3,15 0,005 8,47 74,75 0,13

P 03.3 sklad vín v lahvích 208,6 0 51 51,00 1,0 2,98 0,005 8,47 82,77 0,13



Hodnoty ekonomického rizika jednotlivých úseků

požární úsek specifikace 
místnosti/prostoru P1 p2 S (m2) k5 k7 P2 P2m Smax k8*τe SPB

P 03.1/N 01 tanková hala 0,15 0,065 424,1 3,0

komunikace 0,40 0,01 76,8 1,0

prostor výroby 0,15 0,065 276,8 2,0

wc a úklid 0,40 0,01 14,5 1,0

šatna 1,00 0,025 26,6 1,0

zastřešený příjem 0,40 0,01 83,5 1,0

celkem 0,22 0,05 902,3 1,73 2,2 186,69 404891,18 29636960,97 27,89 II.

B - P 03.2/N 01 CHÚC nehodnotí se min. II.

Š - P 03.3/N 01 výtahová šachta nehodnotí se III.

N 01.2 přechodné bydlení nehodnotí se

WC kanceláří 0,40 0,01 9,1 1,0

kanceláře 1,00 0,05 52,2 1,5

zasedačka 1,00 0,05 34,5 1,5

kuchyňka s chodbou 1,40 0,03 26,0 1,5

vstup 0,40 0,01 11,9 1,0

celkem 0,98 0,04 133,7 1,00 1,4 7,57 56590,20 2019712,11 25,26 II.

P 01 recepce 0,40 0,01 17,3 1,5

degustace 0,70 0,07 143,2 2,0

wc 0,40 0,01 38,2 1,0

chodba 0,40 0,01 10,1 1,0

šatna 1,00 0,025 8,1 1,5

přípravna jídla 0,70 0,065 16,1 2,0

sklad jídla 0,70 0,07 4,2 2,0

celkem 0,63 0,05 237,2 1,73 1,7 36,90 94826,90 5555009,77 24,55 I.

P 02.1 technická místnost 0,15 0,055 33,1 1,73 2,0 6,31 1000000,00 62983665,73 4,30 I.

P 02.2 archiv 0,15 0,065 67,6 3,0

zrání v sudech 0,15 0,065 67,6 3,0

laboratoř 0,15 0,09 17,8 1,5

wc 0,40 0,01 5,5 1,0

předsíň 0,40 0,01 8,9 1,0

celkem 0,17 0,06 167,4 2,7 62,27 III.

P 03.3 sklad vín v lahvích 0,15 0,065 208,6 1,73 3,0 70,45 1000000,00 79940806,50 68,95 III.



D.3.1.3 Požární a ekonomické riziko 

Požární riziko – postup výpočtu: 

Ekvivalentní doba trvání požáru:  
τe = 2*p*c/k3*F0

1/6 

- p = ps+pn 
- F0 = S0*h0

1/2/Sk 
Rychlost odhořívání: 

vv = γ* F0* k3 

Ekonomické riziko – postup výpočtu: 

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru:  
P1 = p1*c 
- c = 1,0 

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem: 
 P2 = p2*S*k5*k6*k7 

- pro PP:  k5 = np
1/2 = 31/2 = 1,73 

- pro NP:  k5 = npn
1/2 = 11/2 = 1 

- pro nehořlavý konstrukční systém: k6 = 1,0 
Mezní půdorysná plocha požárního úseku: 
 Smax = P2m/ p2 *k5*k6*k7 

- P2m ≤ (5*104/P1 – 0,1)  
 
 

D.3.1.4 Stupeň požární bezpečnosti a požární odolnost konstrukcí 
Určen podle tabulek 8 a 9 ČSN 730804 na základě součinu τe* k8 

- pro nehořlavý k.s. o 4 podlažích: k8 = 0,833 

Dle požárních úseků: 

P 03.1/N 01 – zpracování vína a tanková hala:    II. SPB 

Požární stěny a stropy min. 45/DP1 v podzemních a 30 min v nadzemních podlažích, požární uzávěry 
min. 30/DP1 v PP a 15/DP3 v NP, nosné obvodové stěny min. 45/DP1 v PP a 30 min v NP, nosné 
konstrukce střech min. 15/DP1, vnitřní nosné stěny min. 45/DP1 v PP a 30 min v NP, konstrukce 
schodiště 15/DP3, nenosné konstrukce a střešní plášť bez požadavků. 

B – P 03.2/N 01 – CHÚC, min. II. SPB:      II. SPB 

Požárně dělicí a nosné konstrukce min. DP1. 

Š – P 03.3/N 01 – šachta nákladního výtahu v obj. o výšce do 30 m: III. SPB 

Požárně dělicí konstrukce 30/DP1, požární uzávěry otvorů 15/DP1. 

  

N 01.2 – přechodné bydlení a kanceláře:    II. SPB 

Požární stěny a stropy min. 30 min, požární uzávěry otvorů min. 15/DP3, obvodové stěny min. 30 min, 
nosná konstrukce střechy min. 15 min, vnitřní nosné konstrukce min. 30 min, konstrukce schodiště 
min. 15/DP3, nenosné konstrukce a střešní plášť bez požadavků. 

P 01 –prostory pro degustaci a přípravna jídla:    I. SPB 

Požární stěny a stropy min. 30/DP1, požární uzávěry otvorů min. 15/DP1, nosné obvodové stěny min. 
30/DP1, vnitřní nosné konstrukce min. 30/DP1, nenosné konstrukce a konstrukce schodišť bez 
požadavků. 

P 02.1 – technická místnost:      I. SPB 

Požární stěny a stropy min. 30/DP1, požární uzávěry otvorů min. 15/DP1, nosné obvodové stěny min. 
30/DP1, vnitřní nosné konstrukce min. 30/DP1, nenosné konstrukce bez požadavků. 

P 02.2 – zrání v sudech, archiv, laboratoř:    III. SPB 

Požární stěny a stropy min. 60/DP1, požární uzávěry otvorů min. 30/DP1, nosné konstrukce min. 
60/DP1, nenosné konstrukce bez požadavků. 

P 03.4 – sklad vín v lahvích:      III. SPB 

Požární stěny a stropy min. 60/DP1, požární uzávěry otvorů min. 30/DP1, nosné konstrukce min. 
60/DP1, nenosné konstrukce bez požadavků. 

Požární stěny, stropy, nosné konstrukce a obvodové stěny jsou navrženy ze železobetonu. 
Spadají proto do nehořlavých konstrukcí druhu DP1 a splňují požadavky. Jednotlivé požární úseky jsou 
uzavřeny požárními dveřmi značky Termetal Moravia. 

D.3.1.5 Únikové cesty 

Typy únikových cest: 1 NÚC, 1 CHÚC typu B s požárně chráněnou předsíní větranou otvíravým 
oknem o ploše otvoru 2 m2, sloužící jako vnitřní zásahová cesta protipožárního zásahu. 

Mezní délka úniku: 45m NÚC v místech se 2 směry úniku. 

Posouzení kritického místa: 

Kritické místo z hlediska požární bezpečnosti vinařství se nachází v tankové hale. Lze z něj 
prchat 2 směry do NÚC a CHÚC. Délka úniku z tohoto místa je max. 41,89 m po NÚC a 16,91 m do 
CHÚC < 45m, lze proto navržené ÚC považovat za vyhovující. 

  



Počet evakuovaných osob dán ČSN 73 0818 v kombinaci s projektovou dokumentací a znalostí počtu 
zaměstnanců: 

P 03.1/N 01 – zpracování vína a tanková hala: E = 2 os. (max. 5 os.) 

B – P 03.2/N 01 – CHÚC: E = max. 9 os., čili ½ z t. haly a kanceláří (celkem 17 na 2 směry úniku) 

Š – P 03.3/N 01 – šachta nákladního výtahu: osoby započtené v jiných PÚ 

N 01.2 – přechodné bydlení a kanceláře: E = max. 15 os. 

P 01 –prostory pro degustaci a přípravna jídla: E = max. 50 os. 

P 02.1 – technická místnost: osoby započtené v jiných PÚ 

P 02.2 – zrání v sudech, archiv, laboratoř: osoby započtené v jiných PÚ 

P 03.3 – sklad vín v lahvích: osoby započtené v jiných PÚ 

Šířka únikové cesty: určena podle nejmenšího počtu únikových pruhů, vypočteného z doby evakuace 
podle vzorce:  

umin = E*s/Ku*(tu,max – 0,75 Iu/vu)  

Pro CHÚC B: umin = 10*1,0/25*(20 – 0,75*30,8/20) = 0,02 min. 1 únikový pruh 550 mm 

Pro NÚC: umin = 10*1,0/25*(5,0 – 0,75*41,89/20) = 1,36  1,36*550 = 748 šířka ú.p. 

Navržená světlá šířka schodišťového ramene: 1100 mm – vyhoví požadavkům. 

D.3.1.6 Odstupové vzdálenosti 

V blízkosti objektu se nenachází jiné budovy, neexistuje proto riziko rozšíření požáru na jiné 
budovy ne PÚ. Odstupové vzdálenosti jsou proto řešeny pouze na schodišti mezi válci a v blízkosti 
nástupní plochy protipožárního zásahu pro požárně otevřené plochy okenních otvorů. Z řešení vyplývá, 
že nehrozí rozšíření požáru z fasády jednoho válce na druhý. 

Fasádní stínění z dřevěných lamel třídy reakce na oheň D při množství 0,0168 m3 modřínového 
dřeva o výhřevnosti 15,584 MJ/kg a objemové hmotnosti 460 kg/m3 na 1m2 fasády prokazuje množství 
uvolněného tepla přibližně 120,43 MJ na 1m2 plochy stěny < 150MJ/m2. Není proto považováno za 
požárně otevřený prostor. 

0,0168*460*15,584 = 120,43 MJ 

Neboť plocha otvorů nedosahuje 40% plochy stěny, byly odstupové vzdálenosti určeny pro jednotlivé 
otvory dle přílohy 19 Sylabu pro praktickou výuku Požární bezpečnosti staveb, Ing. M. Pokorný, Ph. D., 
ISBN 978-80-01-05456-7, za předpokladu, že τe odpovídá pv. 

D.3.1.7 Protipožární zásah 

D.3.1.7.1 Přístupové komunikace, nástupní plochy 

 Jako přístupová komunikace pro požární zásah k vinařství poslouží částečně dlážděná hlavní 
přístupová cesta z jihovýchodu. Zásah je možný z obou stran objektu. PÚ P 03.1/N 01 – zpracování vína 
a tanková hala, má podlahovou plochu 902,3 > 500 m2, navrhuji proto vnitřní zásahovou cestu CHÚC 
1-B P 03.2/N 01. 

D.3.1.7.2 Zásobování požární vodou a přenosné hasicí přístroje 

 Stavba je výrobní objekt o ploše 500 m2 < S <1500 m2, platí pro ni požadavky na odběr vody 
Q=9,5 l/s pro doporučenou rychlost v=0,8 m/s, potrubí min. DN 125 mm, obsah nádrže požární vody 
min. 35 m3. Je navrženo vnější místo odběru požární vody – požární nádrž o objemu 35 m3 na 
jihozápadní straně nástupní plochy, ve svahu k vinici. Zásobována je přes sedimentační nádrž dešťovou 
vodou, v případě její nedostatečnosti bude voda dovezena cisternou. 

Ve výrobních prostorech je nutné navrhnout přenosné hasicí přístroje. Jejich počet byl 
stanoven podle empirické rovnice nr=0,2*(S*P1)1/2 pro požární úseky takto: 

P 03.1/N 01 – zpracování vína a tanková hala: 3 PHP 

P 02.1 – technická místnost: 1 PHP 

P 02.2 – zrání v sudech, archiv, laboratoř: 2PHP 

P 03.3 – sklad vín v lahvích: 2PHP 

Degustaci, kanceláře a přechodné bydlení zde nepovažuji za součást výrobních 
prostorů, zároveň platí že součin S*τe < 9000, proto pro tyto prostory není nutné navrhovat 
vnitřní místa odběru požární vody ani přenosné hasicí přístroje. 

D.3.1.7.3 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními a 
zhodnocení technických zařízení stavby 

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi jsou minimalizovány, případně utěsněny dle ČSN 73 
0810 s PO do 60 min (pro skupiny výrob 1-4, do nichž spadají všechny prostory vinařství). V objektu 
nejsou potrubní rozvody hořlavých látek ani látek, které by mohly uvolňovat toxické zplodiny ani 
potrubní rozvody o světlém průřezu > 15 000 mm2.  

Je zde nicméně riziko unikání CO2 při fermentaci, v prostorech výroby proto budou instalována 
čidla CO2 a bude zajištěno podtlakové či přirozené větrání těchto prostorů. Potrubí podtlakového 
větrání je vedeno tak, aby se jím nemohl šířit požár do sousedních PÚ. Rozvody vytápění jsou 
navrhovány s ohledem na nejnižší bod vznícení látek, které se v objektu nachází.  
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D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
D.4.1.1 Základní údaje o stavbě 

 Jedná se o čtyřpodlažní budovu vinařství, sestávající ze dvou dvoupodlažních válců zasazených 
do terénu, propojených v podzemí výrobními prostory. V jihovýchodním válci se nachází degustační 
prostory a prostory pro jejich obsluhu, nad nimi kanceláře a přechodné bydlení pro dobu sklizně. 
Fasáda tohoto válce je stíněna svislými dřevěnými lamelami. V severozápadním válci probíhá příjem a 
zpracování hroznů, příprava a expedice vína pro prodej. Fasáda je přeryta tahokovem. Střechy jsou 
nepochozí. Osové rozměry objektu jsou 18x42 m, konstrukční výška je 3,8 m ve všech patrech.  

D.4.1.2 Vzduchotechnika 

 Všechny prostory nad úrovní terénu jsou větrány přirozeně, otvíravými otvory. Podzemní 
prostory jsou větrány podtlakovým systémem.  

Přívod vzduchu do degustace zajišťuje přívodní potrubí z větrací jednotky umístěné v předsíni 
kanceláří s vývodem na fasádu, odvod podtlakové potrubí v sociálním zařízení. Přívod vzduchu do 
tankové haly a výrobních prostorů je zajištěn přes příčně větraný prostor s prostupem pro spouštění 
fermentačních tanků, navazující na příjem hroznů. Odvod vzduchu ze sociálních zařízení výroby a 
skladů v podzemí ústí na střechu. Odvod vzduchu z tankové haly ústí přes větrací jednotku ve skladu 
nářadí opět na fasádu. 

D.4.1.3 Vytápění 

 Objekt je v místech s nárazovým užíváním vytápěn elektrickými otopnými tělesy. V ostatních 
prostorech s nárokem na vyšší teplotu navrhuji teplovodní podlahové vytápění. Pro ohřev vody pro 
podlahové vytápění se využije procesního tepla z fermentačních tanků. Chladivo z tanků je svedeno do 
výměníku, umístěného v technické místnosti a předáno vodnímu médiu. V případě nedostatečnosti 
procesního tepla je voda dohřívána bojlerem. Ohřev teplé vody pro sanitární zařízení a dřezy je 
zajištěn lokálně, průtokovými ohřívači. 

 D.4.1.4 Kanalizace 

 Kanalizace je oddílná. Splašková kanalizace je vedena částečně v podhledu v izolačních 
trubkách, částečně v podlaze a instalační předstěně. Stoupací potrubí je odvětráno na střechu. 
V blízkosti objektu není veden veřejný kanalizační řad. Kanalizační přípojka vede přes revizní šachtu do 
čističky odpadních vod. Tanková hala je spádována k odvodňovacímu kanálku o sklonu min. 2%, jeho 
ležaté svody vedeny pod základy přes revizní šachtu do čističky odpadních vod. Přípojka je z objektu 
vyvedena prostupem v železobetonové vaně v chráničce. 

 Střechy válců jsou ploché, nepochozí, o min. sklonu 1,75%. Odvodněny jsou prostupem v atice 
do vnějších svodů vedených mezi fasádními lamelami a za deskami z tahokovu. Povrch balkonu je ve 
spádu min. 2% odvodněn prostupem betonovým zábradlím do svislého svodu ze střechy. Na svody 
navazuje drenáž, vedená pod terénem. Skrze revizní šachtu se sedimentační nádrží zásobuje vodou 
požární nádrž. 



D.4.1.5 Vodovod 

 V blízkosti objektu není veden veřejný vodovodní řad. Potřeby objektu na užitkovou a pitnou 
vodu pokrývá vrtaná studna, umístěná v severovýchodní části pozemku. Voda ze studny je svedena do 
úpravny v technické místnosti a přečištěna. Do rozvodů v objektu je čerpána. 

 Ohřev teplé vody je řešen lokálně průtokovými ohřívači, z důvodu nízké a nárazové spotřeby 
teplé vody.  

 D.4.1.6 Plynovod 

 V objektu se nenachází plynové spotřebiče. Objekt není napojen na plynovod. 

 D.4.1.7 Elektrorozvody 

Elektrická síť na niž je objekt napojen je vedena z trafostanice vzdálené 1,2 km. Přípojková 
skříň se nachází ve sloupku u vstupu do areálu vinařství. Odtud jsou kabely vedeny do předsíně 
laboratoře, kde se nachází hlavní domovní rozvaděč a hlavní jistič. Světelné a zásuvkové rozvody 
nejsou v rámci bakalářské práce řešeny. 

 D.4.1.8 Hromosvod 

 V objektu je nainstalován hromosvod. 

  













D.5 NÁVRH INTERIÉRU
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D.5.1 Technická zpráva

  D.5.1.1. Popis interiéru

 Prostorové a materiálové řešení
 Řešený interiér se nachází ve 2.PP. Jedná se o část prostoru tankové haly na ochozu s 
vyústěním schodiště a výtahu a pohledem na fermentační tanky. Přímý pohled z ochozu směřuje 
k oblé stěně navazující na válec nad terénem. Materiálové řešení bylo zvoleno s ohledem na 
průmyslový charakter objektu. 

 Veškeré svislé i vodorovné konstrukce jsou tvořeny pohledovým betonem 3 typů - přirozeně 
šedým třídy C 30/37 - XC 1 na vnitřní stěny a strop, voděodolným C 30/37 - XC 3 na obvodové stěny a 
černým C 40/45 - XC 1 na sloupy a průvlaky přiznané v kolmém směru. Povrch je ošetřen impregnací 
pro pohledový beton Keim Lotexan. 
 Nášlapnou vrstvu podlahy tvoří akrylátová stěrka Techfloor Monile v bílé barvě s 
protiskluzovou povrchovou úpravou Monile Standard.  
 Interiéru barevně dominuje dvouramenné schodiště. Syté červené barvy je docíleno 
průmyslovým epoxidovým nátěrem na podlahy Polycol 301-560 v odstínu tomatová červená. 

 Osvětlení a technologie
 V prostoru jsou umístěny samochladící tanky pro fermentaci vína firmy Monos Technology. 
Tanky typu EV 2 o průměru 1780 mm a výšce 5200 mm jsou umístěny u oblé stěny a tanky EV 2 
o průměru 2450 mm a výšce 5500 mm u ochozu. Chladivo z tanků je odváděno přiznanými rozvody 
pod stropem do technické místnosti. Stejně tak rozvody osvětlení vedou neskrytě a napájí LED 
svítidla GKE - 100C, zavěšená úchyty na ocelových lankách. 
 Prostor je větrán podtlakovým systémem s přívodem čerstvého vzduchu otvorem ve stropní 
desce, sloužícím zároveň pro nastěhování a případnou výměnu fermentačních tanků. Odvodní 
potrubí kruhového průřezu je vedeno pod stropem podél obvodových stěn.

 

 Prvky
 Pro tento prostor bylo navrženo nerezové zábradlí s lankovou výplní a kulatým madlem. 
Návrh viz část D.5.2.1. V podlaze haly jsou umístěny nerezové odtokové kanálky s roštem Design 
1150 LN s odtokem podélnými štěrbinami ve žlabu APZ 101 LOW. Ve vnitřní stěně jsou osazeny jedny 
jednokřídlé a jedny dvoukřídlé dveře výrobce Hasil a.s. z potahovaného plechu RAL 9005 matná 
černá s větrací mřížkou. Ve výtahové šachtě je uístěn nákladní hydraulický výtah Schindler 2400 
o rozměrech 1500/2200 mm s dvoukřídlými teleskopickými dveřmi.

 
  D.5.1.2 Tabulka prvků a povrchů

označení schéma popis množství označení schéma popis množství označení schéma

P1

průmyslová podlaha Monile 
Techfloor v protiskluzovém 

provedení a bílé barvě, tl. 10mm, 
povrchová úprava Monile 

Standard 

S1

LED svítidlo GKE - 100C, 
montované za očko na ocelové 
lanko, s přiznaným napájením 

elektřinou pod stropem

7ks T1

P2
pohledový beton šedý C 30/37 - 
XC 1 na stropní desku a stěny, 

ošetřen impregnací Keim Lotexan
S2

liniové LED svítidlo zavěšené v 
koncích, výrobce Voltam a.s.

2ks T2

P3
pohledový beton černý C 30/37 - 
XC 1 s pigmenty na bázi popele, 

ošetřen impregnací Keim Lotexan
D1

dvoukřídlé dveře Hasil Alpe Plus 
se samozavíračem v obložkové 

ocelové zárubni. Materiál 
potahovaný plech RAL 9005, plné. 

Světlé rozměry 1800/2100mm. 

1ks Z1

P4
průmyslový epoxidový nátěr 

Polycol, odstín tomatová 
červená+F2:I5

D2

jednokřídlé dveře Hasil Alpe Plus 
se samozavíračem v obložkové 

ocelové zárubni. Materiál 
potahovaný plech RAL 9005, plné 
s větrací mřížkou. Světlé rozměry 

800/2100mm.

1ks

S1

LED svítidlo GKE - 100C, 
montované za očko na ocelové 
lanko, s přiznaným napájením 

elektřinou pod stropem

xx K2
zatočený liniový žlab, nerez, 

výrobce Alcaplast
1ks



označení schéma popis množství označení schéma popis množství označení schéma

P1

průmyslová podlaha Monile 
Techfloor v protiskluzovém 

provedení a bílé barvě, tl. 10mm, 
povrchová úprava Monile 

Standard 

S1

LED svítidlo GKE - 100C, 
montované za očko na ocelové 
lanko, s přiznaným napájením 

elektřinou pod stropem

7ks T1

P2
pohledový beton šedý C 30/37 - 
XC 1 na stropní desku a stěny, 

ošetřen impregnací Keim Lotexan
S2

liniové LED svítidlo zavěšené v 
koncích, výrobce Voltam a.s.

2ks T2

P3
pohledový beton černý C 30/37 - 
XC 1 s pigmenty na bázi popele, 

ošetřen impregnací Keim Lotexan
D1

dvoukřídlé dveře Hasil Alpe Plus 
se samozavíračem v obložkové 

ocelové zárubni. Materiál 
potahovaný plech RAL 9005, plné. 

Světlé rozměry 1800/2100mm. 

1ks Z1

P4
průmyslový epoxidový nátěr 

Polycol, odstín tomatová 
červená+F2:I5

D2

jednokřídlé dveře Hasil Alpe Plus 
se samozavíračem v obložkové 

ocelové zárubni. Materiál 
potahovaný plech RAL 9005, plné 
s větrací mřížkou. Světlé rozměry 

800/2100mm.

1ks

S1

LED svítidlo GKE - 100C, 
montované za očko na ocelové 
lanko, s přiznaným napájením 

elektřinou pod stropem

xx K2
zatočený liniový žlab, nerez, 

výrobce Alcaplast
1ks

označení schéma popis množství označení schéma popis množství označení schéma

T1
uzavřený fermentační tank na víno 

Monos Technology EV 2, 
1780/5200 mm

5ks S1

LED svítidlo GKE - 100C, 
montované za očko na ocelové 
lanko, s přiznaným napájením 

elektřinou pod stropem

7ks T1

T2
uzavřený fermentační tank na víno 

Monos Technology EV 2, 
2450/5500 mm

2ks S2
liniové LED svítidlo zavěšené v 
koncích, výrobce Voltam a.s.

2ks T2

Z1 zábradlí na ochozu 1ks D1

dvoukřídlé dveře Hasil Alpe Plus 
se samozavíračem v obložkové 

ocelové zárubni. Materiál 
potahovaný plech RAL 9005, plné. 

Světlé rozměry 1800/2100mm. 

1ks Z1

D2

jednokřídlé dveře Hasil Alpe Plus 
se samozavíračem v obložkové 

ocelové zárubni. Materiál 
potahovaný plech RAL 9005, plné 
s větrací mřížkou. Světlé rozměry 

800/2100mm.

1ks

K2
zatočený liniový žlab, nerez, 

výrobce Alcaplast
1ks

označení schéma popis množství označení schéma popis množství označení schéma

T1
uzavřený fermentační tank na víno 

Monos Technology EV 2, 
1780/5200 mm

5ks S1

LED svítidlo GKE - 100C, 
montované za očko na ocelové 
lanko, s přiznaným napájením 

elektřinou pod stropem

7ks T1

T2
uzavřený fermentační tank na víno 

Monos Technology EV 2, 
2450/5500 mm

2ks S2
liniové LED svítidlo zavěšené v 
koncích, výrobce Voltam a.s.

2ks T2

Z1 zábradlí na ochozu 1ks D1

dvoukřídlé dveře Hasil Alpe Plus 
se samozavíračem v obložkové 

ocelové zárubni. Materiál 
potahovaný plech RAL 9005, plné. 

Světlé rozměry 1800/2100mm. 

1ks Z1

D2

jednokřídlé dveře Hasil Alpe Plus 
se samozavíračem v obložkové 

ocelové zárubni. Materiál 
potahovaný plech RAL 9005, plné 
s větrací mřížkou. Světlé rozměry 

800/2100mm.

1ks

K2
zatočený liniový žlab, nerez, 

výrobce Alcaplast
1ks

K1
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 Návrh zábradlí
 V tankové hale na ochozu navrhuji jednoduché svařované zábradlí z nerezové oceli s lankovou 
výplní, běžné výšky. Stejný typ zábradlí bude použit na schodišti. Kotvení je viditelné, možnost 
tenkých skladeb podlahy byla upřednostněna před snahou kotvení potlačit. Jeho výraz se nese v 
duchu celkové industriální atmosféry. Jeho jednoduchost a subtilnost nechává vyniknout barevnému 
řešení a není rušivá.

VIZUALIZACE AXONOMETRIE 1:10



POHLED PŘÍMÝ 1:10

ŘEZ A-A‘ 1:10 ŘEZ C-C‘ 1:2 UCHYCENÍ NAPÍNÁKU 1:2POHLED BOČNÍ
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D.6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
D.6.1.1 Základní údaje o stavbě 

Solitérní stavba vinařství Bobule se nachází na vrchu Horní Leskoun nedaleko Olbramovic 
u Moravského Krumlova v Jihomoravském kraji. Jedná se o čtyřpodlažní budovu situovanou na 
pozemcích parcelních čísel 7831, 7833, 7834, 7835, 7838 a 7839. V nadzemní části sestává budova ze 
dvou válcových objektů o dvou nadzemních podlažích s plochou nepochozí střechou. Jihovýchodní 
válec poskytuje prostory pro návštěvníky vč. degustace a kanceláře, severozápadní slouží výhradně 
zpracování vína. V podzemní části jsou válce spojeny dvěma společnými podzemními podlažími, jejichž 
provozy slouží výrobě vína. 

Nosný systém je železobetonový, kombinovaný, s nosnými obvodovými stěnami a vnitřním 
sloupovým systémem o osových vzdálenostech podpor 6m v obou směrech. Celkové osové rozměry 
budovy jsou 42m / 18m. 

D.6.1.2 Návrh postupu výstavby. Vliv provádění stavby na ostatní stavby a pozemky. 

D.6.1.2.1 Základní charakteristika staveniště 

 Celková rozloha stavebního pozemku činí 1788,9 m2. Přiléhá k němu 50metrové ochranné 
pásmo přírodní památky Šidlovy skalky, nezasahuje však do něj. Terén pozemku je svažitý o výchozím 
sklonu 7/1 (14,3%) svažujícím se od severovýchodu k jihozápadu. Sklon terénu bude upraven. Terén 
pokrývá porost náletových dřevin, zejména akátů. Porost bude vykácen, část ploch zpevněna dlažbou a 
část zatravněna či znovu osázena. K pozemku vede nezpevněná přístupová cesta z jihovýchodu, která 
se ve vzdálenosti 1,57 km napojuje na silnici č. 40014. Přibližně 315 m severozápadně od staveniště se 
nachází velkolom Leskoun na těžbu granodioritu. Lom není z pozemku pozorovatelný, stavba ho 
neovlivňuje.  

 

  



D.6.1.2.2 Návrh postupu výstavby v návaznosti na ostatní stavební objekty 

č.o. Název Technologická etapa  Konstrukčně-výrobní systém 
    TE KVS 
SO 01 HTU     
SO 02 Přívod elektřiny     
SO 03 studna     
SO 04 čistička odpadních vod     
SO 05 Vinařství Zemní kostrukce Stavební jáma 
      svahovaná, hloubka 8,1m 
    Základové konstrukce podkladní beton 
      hydroizolace - asfaltové pásy 
      základová deska 
    Hrubá spodní stavba   
    svislá Kombinovaný systém - sloupy, stěny 
      železobetonový, monolitický 
    vodorovná Stropy - průvlak, deska 
      železobetonové, monolitické 
      ležaté rozvody 
    Střecha plochá, pojízdná 
      povrch dlažba 
    Hrubá vrchní stavba   
    svislá Kombinovaný systém 
      železobetonový, monolitický 
    vodorovná Stropy 
      železobetonové, monolitické 
    Střecha plochá, nepochozí 
      povrch říční kamenivo 16/32 
    Fasáda   
    úprava povrchů lepidlo 
      kontaktní tepelná izolace Isover 
      separační folie v místě schodiště 
    Venkovní schodiště hydroizolace asfaltové pásy 
      tepelná izolace XPS Styrodur, pěnosklo 
      separační folie 
      monolitický barvený beton 
    Fasáda lepidlo 
    úprava povrchů perlinka kovová 
      tenkovrstvý cementový potěr 
    stínění dřevěné lamely na ocelové konstrukci 
      pláty z tahokovu na ocelové konstrukci 
    Hrubé vnitřní konstrukce osazení oken 
      zdění příček 
      hrubé rozvody TZB 
      omítky 
      hrubé podlahy 
      dlažby, lité nášlapné vrstvy podlah 
    Dokončovací konstrukce malby 
      instalatérské kompletace 
      elektrikářské komplikace 
      truhlářské kompletace 
      zámečnické kompletace 
      teplé nášlapné vrstvy podlah 
SO 06 požární nádrž     
SO 07 přípojka elektřiny     
SO 08 přípojka vodovodu     
SO 09 přípojka kanalizace     
SO 10 parkoviště     
SO 11 ČTU     

 

  

D.6.1.3 Návrh zdvihacích prostředků. Návrh výrobních, montážních a skladovacích 
ploch pro TE zemní konstrukce, hrubá spodní a vrchní stavba. 

D.6.1.3.1 Návrh zdvihacích prostředků 

Přehled zvedaných prvků: 

prvek hmotnost (t) vzdálenost (m) 

bádie 0,185 + 0,8*2,4 = 2,105 36 

výztuž 1,00 36 

prvek bednění     

sloupu 0,63 31 

stropu 1,29 36 

stěny 0,934 36 

Nejtěžší břemeno – bádie s betonem: 2,105 t 

Bude použit věžový jeřáb Liebherr 81 K s nosností 2,15 t při dosahu 37 m, založený na 
základovém kříži na vřetenových šroubech se základovými deskami.  

 

Bádie CT – 80  



Schéma umístění jeřábu: 

 

 

  

D.6.1.3.2 Návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch 

Pro betonáž je vybráno bednění od firmy Doka Group. Lešení je součástí systému, samostatné lešení 
není potřeba. 

Prvky pro betonáž stěn 

Je navrženo kruhové bednění H20 o poloměru vnitřního líce 4, 625 m a vnějšího líce 4,875 m 
(osový poloměr 4,5m při tloušťce stěny 250 mm). Je potřeba celkem 24 ks o výšce 4,80 m a šířce 2,40 
m (vnitřní prvek) a 24 ks o stejné výšce a šířce 2,50 m (vnější prvek) pro betonáž stěn o výšce 4,0m.  

Délka ½ zakřivené části stěny 27,7 m/2,4 = 11,5 = 12 ks. Horní patra budou betonována 
v celém obvodu za jeden stavební záběr. Potřebuji 2*12 = 24 ks pro betonáž jednoho válce. 

Bednění se podepře teleskopickými vzpěrami Eurex 60 550. Pro výstup se použije systémová pracovní 
plošina se žebříkem jako lešení. 

 

Pro betonáž přímočarých stěn se použije 40 ks bednění vnitřních prvků bez zakřivení desky.  

Délka přímé části jedné obvodové stěny: 24 m/ 2,4 m šířka bednění = 10 ks; za jeden stavební 
záběr se vybetonují obě strany obvodové stěny. 

Prvky pro betonáž sloupů 

Navrhuji sloupové bednění Doka KS Xlife. Pro jeden sloup jsou třeba 4 rámové prvky o výšce 
3,30 m a 4 prvky o výšce 1,20 m na nich nastavené pro betonování sloupu o max. výšce 4,00 m a 
průřezu 0,25 x 0,25. Dále 4 opěry bednění 540. Pro zajištění bezpečnosti práce při betonáži, jsou 
rámové prvky doplněny o sloupovou plošinu Doka 150/90 cm a ochranný koš XS pro výstup a žebřík. 
Na jeden stavební záběr je navrženo bednění pro 4 sloupy.  

 



 

Prvky pro betonáž stropů 

 Pro betonáž monolitického stropu navrhuji bednící stoly Dokamatic 2,50 x 5,00 m (21 mm) a 2,50 x 
4,00 m (21 mm), doplněné rošty bednících stolů Dokamatic 2,50 x 5,00 m a 2,50 x 4,00 m (21 mm), 
stropními podpěrami Doka Eurex 20 top 300 a spojovacím materiálem. 

 

 

Doprava 

Beton pro nosné konstrukce dodá firma Českomoravský beton a.s. z betonárny Olbramovice 
355 – lom, v domíchávacích autech o objemu 9 m3. Vzdálenost á 3 km. 

Bednění od firmy Doka bude dopraveno na stavbu v nákladních autech, rozložené, 
smontováno na staveništi a uskladněno ve smontované podobě. Přiveze se z pobočky v Brně, Kšírova 
638/265, vzdálené á 35 km. 

Ocelovou výztuž dodá firma Armospol s.r.o z provozovny Myslínova 1377, Brno, vzdálené 40 
km ve svazcích prvků o stejné délce a profilech, určených statikem. 

  

  

Skladování 

Pro uskladnění stavebního materiálu je vymezen terasovitě zarovnaný, odvodněný prostor na 
jihozápadní straně staveniště, dočasně zpevněný betonovými panely. Prvky jsou pokládány na sebe 
vždy s podložkami. Materiály náchylné na korozi (výztuž) nesmí být vystaveny vodě a vlhkosti.  

Plochy pro skladování bednění:  

- Bednění stropu:  
Plocha stropu 1. a 2. záběru: 673,43 m2 

Vybedněna pomocí 9 stolů 2,5/4 m a 49 stolů 2,5/5m. K nim bude potřeba odpovídající počet 
roštů o stejných rozměrech a 340 stojek (1 stojka na 2m2). 
 

- Bednění stěn 
24 ks 2,4/4,8 m pro oblé části + 40 ks 2,4/4,8 m pro přímé části = 64 ks 
24 ks 2,5/48 m pro vnější líc oblé části 
Celkem: 64 ks 2,4/4,8 m; 24 ks 2,5/4,8 m 
+ 88 stojek (1 na každý díl bednění) 
+ 22 stavebních plošin (na každém druhém poli bednění po 1 straně) 
 

- Bednění sloupů: 
Počet sloupů v záběru: 4 = počet sloupů v podzemním podlaží = počet sloupů v každém válci 
(tzn. záběru) nadzemních podlaží. 

Celkem bude potřeba 4*4=16 rámových prvků o výšce 3,30 m a 4*4=16 prvků o výšce 
1,20 mm na nich nastavených a 16 opěr bednění 540.  

 
Plocha pro skladování ocelových prvků: 

Ocelová výztuž bude dodávána ve 12 m dlouhých svazcích o hmotnosti 1000 kg. Na jedno podlaží je 
třeba 16 svazků. Navržená skladovací plocha je 3x12 m. 



  

 

         

D.6.1.4 Návrh zajištění a odvodnění stavební jámy 

D.6.1.4.1 Geologická sonda  

Půdní profil stavebního pozemku tvoří v horních vrstvách zejména horniny sedimentárního 
původu, 1. třídy těžitelnosti, a to do hloubky přibližně 4,5 m. Níže pak zejména žula, rozpukaná až 
slabě navětralá, 2. třídy těžitelnosti, do hloubky nejnižšího bodu sondy (51 m).  

 

  



D.6.1.4.2 Stavební jáma 

Stavební jáma bude svahovaná do hloubky 9,0 m od určené roviny +-0,000 = 302,00 mnm. 
Tvar jámy je obdélníkový v zájmu jednoduchosti prací, ačkoliv neodpovídá tvaru budovy. Hladina 
podzemní vody do výkopu nezasahuje. Jáma bude svahovaná v úhlu 45° pro sedimenty a 80°v 
rozpukané žule. Hladina podzemní vody do jámy nezasahuje, není nutné ji odčerpávat. Svahová voda 
je odvedena dočasným drenážním systém po obvodu stavební jámy do čističky odpadních vod.  

Vytěžená ornice (svrchních 50 cm terénu) bude uskladněna a následně použita jako zemina při 
čistých terénních úpravách. Žula bude pro svou předpokládanou vysokou kvalitu vytěžena v největších 
možných soudržných celcích a odvezena pro další zpracování, popř. využita pro zpevnění upraveného 
terénu. Zbylé horniny sedimentárního původu (viz geologická sonda) budou uskladněny pro využití 
v dalších etapách výstavby.  

D.6.1.5 Návrh záborů staveniště, vazba na dopravní systém 

Zábory staveniště – oplocení –  jsou navrženy jako dočasné s vjezdem na jihovýchodním konci 
pozemku. Vjezdová brána bude mimo dobu provádění stavebních prací uzamčena, hlídána vrátným. 
Pro přístup na staveniště se využije nezpevněná obecní komunikace obce Olbramovice, vedoucí 
z jihovýchodu, která se ve vzdálenosti 1,57 km napojuje na silnici č. 40014. Bude dočasně zpevněna 
betonovými panely pro pojezd staveništní technikou. V rámci čistých terénních úprav bude částečně 
vydlážděna v rozsahu stanoveném výkresovou dokumentací. Pro obsluhu nejvýše položených vinic 
bude po dobu výstavby využívána stávající nezpevněná cesta z jihozápadu s objížďkou v blízkosti 
staveniště. Po skončení výstavby budou obě cesty otevřeny a zprůjezdněny. 

D.6.1.6 Ochrana životního prostředí během výstavby 

D.6.1.6.1  Ochrana ovzduší 

Při provádění prací v letním období bude po obvodě staveniště na oplocení ochranná tkanina, 
zabraňující šíření zejména prachu, druhotně hluku do okolí. Staveniště se v suchém letním období 
bude v případě potřeby způsobené vysokou prašností při průjezdu stavební techniky skrápět.  

D.6.1.6.2 Ochrana půdy 

Nakládáni s veškerými chemikáliemi a ropnými produkty (např. doplňování paliva do 
nákladních aut apod.) bude prováděno pouze na zpevněné nepropustné ploše u hlavního příjezdu na 
staveniště. Svrchní vrstva ornice rostlého terénu přiléhajícího na severovýchodní straně ke staveništi 
bude zabezpečena proti sesuvu.  

D.6.1.6.3 Ochrana spodních a povrchových vod 

Ochrana spodních vod bude prováděna dle zákona č. 254/2001 Sb. O vodách. Pro manipulaci 
s chemikáliemi je vyhrazen prostor u vjezdu na staveniště, opatřený vodě nepropustnou podložkou. 
Žádné chemické látky se nebudou míchat ani skladovat přímo na půdním povrchu. V případě havárie a 
následného úniku ropných látek do půdy bude použita havarijní sanační souprava, kterou bude 
staveniště vybaveno. Dále provede likvidaci odborná firma. 
  

D.6.1.6.4 Ochrana zeleně na staveništi 

Na staveništi se nachází náletová zeleň, převážně akáty, která bude vykácena. V okolí 
vzrostlých stromů v přilehlém území se nebudou provádět náročné stavební výkony (např. manipulace 
s velkými břemeny, práce využívající terén apod.), které by mohly dřeviny jakkoliv poškodit či narušit 
jejich kořenový systém.  

D.6.1.6.5 Zohlednění ochranných pásem 

Žádné stavební úkony nebudou probíhat v ochranném pásmu přírodní památky Šídlových 
skalek, přiléhajícím ke staveništi na severovýchodní straně. Výjimkou je vydláždění cesty vedoucí do 
vinic. Při této činnosti bude dbáno na omezení prací pouze na rozsah cesty vyznačený v dokumentaci. 

D.6.1.6.7 Ochrana před hlukem a vibracemi 

Hluk a vibrace budou částečně tlumeny ochrannou tkaninou na oplocení staveniště. V blízkosti 
staveniště se nenachází obytné stavby, není tedy třeba ji proti hluku významně chránit.  

D.6.1.6.8 Ochrana pozemních komunikací 

Na staveniště nevedou ani se v jeho blízkosti nenachází používané pozemní komunikace. 
Nezpevněná přístupová cesta do vinic z jihovýchodu bude v průběhu výstavby vyhrazena pro 
staveništní dopravu a komunikaci. K přístupu do vinic bude po tuto dobu možno použít nezpevněnou 
cestu vedoucí z jihozápadu. 

D.6.1.6.9 Nakládání s odpady 

Všechny vzniklé odpady budou tříděny dle druhu do označených a pro tento účel určených 
sběrných nádob. Na staveništi nebudou páleny žádné odpady a stavební zbytky. V případě výskytu 
nebezpečných odpadů bude informován odpovědný pracovník organizace (ekolog). S odpady bude 
nakládáno jen na základě souhlasu KÚ. Likvidaci nebezpečných odpadů budou zajišťovat pouze 
specializované firmy. Nebezpečné odpady budou ukládány do kontejneru pro nebezpečný odpad 
v jižní části staveniště. 

 

D.6.1.7 Rizika a zásady BOZP 

Na stavbě bude dodržován zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. 

D.6.1.7.1 Výkopové práce 

Stavební jáma bude zajištěna proti sesuvu stěn dodržením přípustného sklonu 45° pro 
sedimentární a 80°pro skalní podloží. K zábraně proti pádu do výkopu bude použito ohrazení 
dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým ve vzdálenosti 1,0 m od okraje výkopu. Do nezajištěného 
výkopu pracovníci nebudou vstupovat. 

Okraje výkopu ve vzdálenosti do 2,8 m nebudou zatěžovány výkopkem či okolním provozem. 

D.6.1.7.2 Obedňovací a odbedňovací práce 

Bednění musí být v každém stádiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a 
částí. Montáž a obsluha bednění bude provedena dle systémových postupů firmy Doka. 

 



Bednění stropů: 

Při montáži bednění stropních desek musí být pracovník řádně zajištěn proti pádu samonavíjecím 
zachytávacím systémem s celotělovým postrojem ke kotevnímu bodu, který je předem určen 
vedoucím zaměstnancem. Desky bude postupně podkládat směrem od sebe na předložené stropní 
nosníky systému DOKA.  

Při odbedňování se bednění nesmí odtrhávat jeřábem. Smí se použít jen vhodné nástroje jako např. 
dřevěné klíny, páčidla nebo systémové zařízení jako např. odbedňovací rohy Framax (viz tech. listy 
firmy Doka). U všech spojů je nutno pravidelně kontrolovat jejich usazení a funkci, zejména dotažení 
šroubových a klínových spojení a to v závislosti na průběhu stavby a zvláště po výjimečných událostech 
(např. po bouři). 

Sloupové bednění: 

Volně stojící poloviny bednění musí být zajištěny opěrami bednění proti převrácení. Na bednění je 
upevněn Systém ochrany okraje XP (plošina se zábradlím) pomocí konzol Frami 60, které se musí 
zajistit proti vysazení. 

Zajištění pracovníků při montáži bednění 

Pracovníci budou kolektivně jištěni od výšky 1,5 m proti pádu ochrannými a záchytnými konstrukcemi 
(ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, záchytné lešení a sítě).  
Při montáži bednění stěn a stropů z vnější části budovy za použití plošiny budou pracovníci jištěni 
jednotlivě (lano, bezpečnostní pás, bezpečnostní postroj, zkracovač lana, samonabíjecí kladka, 
bezpečnostní brzda, přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství). Všechny prostředky 
jištění budou před použitím schváleny státní zkušebnou a vyzkoušeny. 

D.6.1.7.3 Železářské práce 

Stříhání a ohýbání výztuže musí odpovídat projektové specifikaci. Musí být splněny následující 
požadavky: Ohýbání se musí provádět stálou rychlostí, pokud není jinak stanoveno projektovou 
dokumentací. Ohýbání prutů za tepla není dovoleno.  

D.6.1.7.4 Betonářské práce 

Betonová směs se nesmí volně házet nebo spouštět do hloubky větší než 1,5 m. Pracovník 
bude zajištěn proti pádu od výšky 1,5 m na všech pracovištích a komunikacích. Ochranné a záchytné 
konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, záchytné lešení a sítě) budou 
dostatečně odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly 
předpokládané namáhání. Pracovní nářadí se nebude zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu 
pracovník nepoužije vhodné výstroje. Konstrukce pro práce ve výškách (zejména plošiny bednění, 
lešení,..) se nebudou přetěžovat. Hmotnost materiálu, zařízení a nářadí nepřekročí povolené normové 
nahodilé zatížení konstrukce. 

D.6.1.7.5 Montážní práce 

Montáž bednicích a dalších potřebných prvků bude provedena na odvodněném, zpevněném 
místě k tomu vyhrazeném na jihozápadní straně pozemku (viz výkres staveniště). Montáž bednění 
bude prováděna podle postupu daného firmou Doka v technických listech k použitým systémům 
bednění. 

 





Vinařství Bobule
Debora Štysová


