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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá dokumentací pro získání stavebního povolení a dokumentací provádění 

stavby výroby akvárií. Práce vychází z dříve vypracované studie z předmětu AG033. 

Obec Bukovany se nachází v okrese Hodonín, kraj Jihomoravský. Řešená parcela je téměř u východní 

hranice obce. Pozemek je svažitý, poměrně úzký a dlouhý. Tvar pozemku značně ovlivnil rozmístění 

objektu a napojení na stávající dopravní komunikaci. Je zde dobrá dostupnost pro zásobování                   

a expedici. Továrna se dělí na čtyři nadzemní vzájemně propojené stavební objekty s odlišnými 

funkcemi, které vyhovují výrobním požadavkům. Všechny objekty jsou nepodsklepené a jednopodlažní. 

Na jížní části pozemku se nachází reprezentativní administrativní část objektu, která obklopuje hlavní 

výrobní prostor. Do hlavní výrobní haly je možno vjet nákladním automobilem a pomocí mostového 

jeřábu manipulovat s rozměrnými a těžkými tabulemi skla. Výrobní proces lepení má výsoké nároky na 

prosvětlení prostor, proto je prosvětlen jak střešními světlovody Lightway Maximus, tak prosklenými 

plochami stěn po obvodu haly. Tato výrobní hala přímo navazuje na sklad a prostor stolárný. Zde se 

nachází i technologické zázemí obou objektů. Konstrukční systém výrobních objektů je skeletový 

prefabrikovaný, založen na monolitických patkách. Část objektu, kteřá slouží jako sklad, má zděný nosný 

systém. Východní a nejvíc svažitá část pozemku je vyplněna zelení. Před administrativní části objektu se 

nacháží umělé jezírko. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Výroba akvárií, architektura, akvária, Bukovany, továrna, střešní světlíky, Ruukki, Rieder, Porotherm, 

Kingspan, Spiroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with documentation for obtaining a building permit approval and 

documentation for building aquarium factory. The work is based on earlier created study of the subject 

AG033. 

Bukovany is a village in Hodonín district in the South Moravian Region of the Czech Republic. This plot 

is almost near the eastern border of the village. The land is sloping, relatively narrow and long. The 

shape of the estate greatly influenced the location of the building and the connection to the existing 

roads. There is good availability for supply and shipping. The factory is divided into four above-ground 

interconnected buildings with different functions. All objects are without basement and have only one 

floor. On the southern side of the plot is located a representative administrative part of the building, 

which surrounds the main factory building. It is possible to drive into the main production hall by a truck 

and to handle large and heavy glass panes by means of a bridge crane. The manufacturing process of 

gluing has high demands on the illumination of the premises, therefore it is illuminated by the Lightway 

Maximus roof skylights and the windows around the perimeter of the hall. This production hall is directly 

connected to the warehouse and joinery space. The construction system of the production objects is 

prefabricated, based on monolithic nibs. The part of the building, which serves as a warehouse has a 

brick walls. The eastern and most sloping part of the plot is filled with greenery. There is an artificial 

small lake in front of the administrative part of the building. 

KEYWORDS 

Aquarium manufacture, architecture, aquariums, Bukovany, factory, roof skylights, Ruukki, Rieder, 

Porotherm, Kingspan, Spiroll. 
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ÚVOD 

Předmětem řešení bakalářské práce byl návrh objektu pro výrobu akvárií. Řešený pozemek se nachází 

v obci Bukovany je v současné době nezastavěný, porostlý náletovými dřevinami. Pozemek je svažitý, 

dlouhý a úzký. Tvar pozemku výrazně ovlivnil umístění objektu. Objekt se tedy dělí na čtyři základní 

hmoty, vycházející z potřeb provozu výroby – administrativní reprezentativní objekt, hlavní výrobní hala 

s mostovým jeřábem a menší halovým objektem pro prostor stolárny, kde se vyrábí nábytek pro akvárií, 

sklad, přístupný z obou výrobních částí. I přes různé výšky objektů, zapuštění jednotlivých částí do 

terénu a použití popínavých rostlin na fasádě výrobních prostorů scelují vše v jeden celek a vizuálně se 

stavba ztrácí v okolní krajině. Cílem bylo vytvořit budovu, která nebude narušovat okolní zástavbu a 

prostředí. Objekt je navržen s ohledem na bezbariérový přístup. 

Dříve rozpracovanou studii tohoto objektu jsem vypracoval dle požadavků DSP (Dokumentace pro 

stavební povolení) a DPS (Dokumentace pro provedení stavby). 
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A. Průvodní zpráva 

A.1   Identifikační údaje 

A.1.1   Údaje o stavbě 

a) Název stavby:   Výroba akvárií 

b) Místo stavby: 

obec:   Bukovany [586072] 

katastrální území:   Bukovany u Kyjova (okres Hodonín) [615919] 

parcelní čísla:   555/19 

výměra:   4369 m² 

c) Předmět projektové dokumentace:   novostavba výrobního objektu 

A.1.2   Údaje o stavebníkovi 

- 

A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno:   Ilya Lebedev 

Místo podnikání:   Bezejmenná 2055/3, 61 600, Brno 

A.2   Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je členěna na jednotlivé objekty, dle provozu v nich převládajícím. Jednotlivé funkční celky 

jsou ale bezprostředně spojeny mezi sebou. 

A.3   Seznam vstupních podkladů 

Architektonická studie, vypracována v rámci předmětu AG033 

Mapové podklady a České stavební normy. 

A.4   Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území:   Řešený pozemek se nachází téměř u východní hranice obce Bukovany. 

Ze západní strany parcela sousedí s hřbitovem, z východní s volnou krajinou, ze severní pak 

s fotbalovým hříštěm. Z jížní strany má společnou hranici s bývalým zemědělským družstvem. 

Pozemek je podlouhý, má svažitý terén. V současné době je porostlý náletovými dřevinami, které 

budou před zahájením stavby odstraněny. 

b) Údaje o ochraně území:   Pozemek se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně. Není 

zařazen ani do ochrany oblastí ložiskových a nenachází se na území s důlní činností. Pozemek 

nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany životního prostředí (ptačí rezervace, ochranné 

pásma vodních toků...) 

c) Údaje o odtokových poměrech:   Dle dohledaných informací se řešený pozemek nenachází 

v záplavovém území. Dešťové vody budou napojeny na kanalizační řad obce dle koordinačního 

výkresu situace. Kromě toho na pozemku budou umístěny podzemní vsakovací tunely a retenční 

nádrž pro sběr dešťové vody a následující zalévání rostlin na pozemku. 

d) Údaje o souladu s územní plánovací dokumentací:   Pozemek je zařazen mezi plochy 

zastavitelné, plochy tělovýchovy a sportu. Okolí parcely má do budoucna díky své dostupnosti velký 

potenciál jako výrobní nebo průmyslová zóna. 



e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou:   Navrhovaný objekt 

není v souladu s platným územním plánem obce Bukovany.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:   Navrhovaný objekt vyhovuje 

požadavkům využití území sle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území. Stavba musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, 

hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární 

ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a 

proslunění a na zachování kvality prostředí. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:   Stavba je navržena s ohledem na požadavky 

dotčených orgánů státní správy, orgánů veřejné moci a dotčených vlastníků, správců a 

provozovatelů technických sítí a dopravní infrastruktury obsažené v příslušných stanoviscích a 

dokumentace pro vydání stavebního povolení. 

h) Seznam vyjímek a úlevových řešení:   Nejsou žádné vyjímky nebo úlevy na požadavky vyhlášek.  

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic:   Před započetím stavby, po zahájení zemních 

prací budou zřízeny nové přípojky technických infrastruktur. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby:   Stavební činnost bude probíhat na 

parcele 555/19 

Sousedící parcely:   1727, 315/1, 315/2, 447/10, 1871, 447/9, 555/22 

A.5   Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:   Jedná se o novostavbu výrobního objektu, 

sloužícího pro výrobu akvárií tradičními výrobními procesy. Současně s objektem budou 

vybudovány nové přípojky a sítě. Dojde k terénní úpravě celého pozemku. 

b) Účel užívání stavby:   Vytvoření vhodného zázemí pro administrativu, výrobu a provoz 

společnosti, vyrábějící akvária a nábytek, do kterých se následně vsazují. V administrativní části 

objektu, kde se bude nacházet showroom, budou pořádány akvaristické kurzy a přednášky. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba:   Navržená stavba je trvalého charakteru. 

d) Údaje o ochraně území:   Pozemek se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně. Není 

zařazen ani do ochrany oblastí ložiskových a nenachází se na území s důlní činností. Pozemek 

nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany životního prostředí (ptačí rezervace, ochranné 

pásma vodních toků...) 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků, 

zabezpečující bezbariérové využívání staveb:   Objekt je navržen tak, aby prostory splňovaly 

požadavky na bezbariérové využívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích 

na stavby, zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů:   Stavba je navržena tak, aby vyhovovala požadavkům dotčených organů. 

g) Seznam vyjímek a úlevových řešení:   Nejsou žádné vyjímky nebo úlevy na požadavky vyhlášek. 

h) Navrhované kapacity stavby: 

Zastavěná plocha:   2072 m² 

Počet zaměstnanců v administrativě:   3 

Počet zaměstnanců ve výrobě:   12 



i) Základní předpoklady výstavby – členění na etapy: 

1. Přípravné práce – příprava staveniště, odstranění dřevin, ornice, vytyčení 

2. Zemní práce – výkopy základů a přípojek, převzetí základové spáry geologem 

3. Hrubá spodní stavba – základy 

4. Hrubá stavba – zbudování svislých a vodorovných nosných konstrukcí 

5. Opláštění halových objektů, osazení výplní otvorů, fasádních panelů 

6. Práce dokončovací vnitřní 

7. Úprava okolí stavby 

j) Orientační náklady stavby:   46 000 000 Kč 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1   Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:   Řešená parcela 

je v současné době nezastavěná, porosltlá náletovou zelení. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem:   Obec má územní plán 

zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. Dokumentace je v této podobě aktuální a platná. Dle 

územního plánu je parcela zapsána jako plocha tělovýchovy a sportu. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby:   Navržená dokumentace není v souladu s územním plánem obce 

Bukovany. 

d) Informace o výdaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území:   V této fázi projektu neřešeno. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů:   V této fázi projektu neřešeno. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumu a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.,:   Tyto průzkumy nebylo nutné pro požadovaný účel 

vyhotovovat. Byla provedena osobní prohlídka staveniště. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů:   15 m široké ochranné pásmo nadzemního 

elektrického vedení VVN220 kV prochází pozemkem. Nicméně se zakopáním vedení se počítá. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,:   Řešené území není 

poddolováno. 

i) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:   

Činnosti, které by mohly obtěžovat okolí hlukem, budou prováděny v denních hodinách pracovních 

dnů. Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi 

a otřesy nad mez stanovenou v Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 

217/2016 Sb. Při stavbě budou dodržovány vydané požadavky Odboru životního prostředí. 

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 

neznečišťovat veřejná prostranství, a v co největší míře šetřit stávající zeleň. V případě znečištění 

veřejných komunikací bude zajištěno jejich čištění. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován ve 



smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení 

stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést 

je do původního stavu. Odtokové poměry budou v průběhu výstavby i po dokončení nezměměny. 

j) Požadavky na asanace, demolice, káceni dřevin:   Bude vykonáno pouze odsranění náletových 

rostlin, kontrola plochy pozemku a sejmutí ornice. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa:   Výstavba bude vyžadovat trvalé vynětí ze zemědělského půdního 

fondu v rozsahu 425 m³ 

i) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě:   Objekt bude napojen na 

stávající technické infrastruktury – obecní vodovodní a kanalizační řád, elektrické vedení, místní 

sdělovací kabel. Podél severní a západní hranic pozemku vede místní nezpevněná komunikace, 

které bude potřeba zpevnit, protože slouží hlavními přístupovými komunikacemi jak pro 

zaměstnance a návštěvníky, tak i dodávku výrobních materiálů a distribuci hotových výrobků. 

Objekt je přízemní, v administrativní části je možný zcela bezbariérový pohyb a nachází se zde i 

bezbariérově navržené hygienické zázemí. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:   Po realizaci stavby 

výrobního objektu, bude současně s dokončováním interiérů administrativní části, uzpůsoben 

výrobní prostor a zařízení dle technologických postupů továrny. Současně bude subdodavatel 

zřizovat úpravu přilehlého území, vybudování umělého jezírka v severní části pozemku, zřízení 

příjezdových silnic, zpevněných ploch parkovišť a obratiště. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 

parcelní číslo:   555/19 

obec:   Bukovany [586072] 

katastrální území:   Bukovany u Kyjova (okres Hodonín) [615919] 

číslo LV:   10001 

výměra [m²]:   4369 

typ parcel:   parcela katastru nemovitostí 

druh pozemku:   orná půda 

parcelní číslo:   1727 

obec:   Bukovany [586072] 

katastrální území:   Bukovany u Kyjova (okres Hodonín) [615919] 

číslo LV:   10001 

výměra [m²]:   576 

typ parcel:   parcela katastru nemovitostí 

druh pozemku:   orná plocha 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo:   Nevznikne ani ochranné, ani bezpečnostní pásmo. 

 



B.2   Celkový popis stavby 

B.2.1   Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Navrhovaný objekt – novostavba a trvalá stavba, bude sloužit pro výrobu akvárií na míru a výrobě 

nábytku, do kterého se akvária zakomponují. V severní části, při vstupu na pozemek se nachází 

administrativní část budovy se zázemím pro zaměstnance a s výstavním prostorem, sloužícím pro 

předvádění vzorových výrobků firmy a školení pro zájemce akvaristily. Na tento objekt navazuje 

hlavní výrobní prostor a sklad. V zadní východní části pozemku se nachází výrobna dřevěných prvků 

a technické zázemí výrobních objektů. Plocha pozemku je 4369 m², zastavěná plocha 2072 m², z 

toho užitná plocha 1607 m². Orientační náklady na stavbu jsou asi 46 000 000 Kč. 

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:   Pro tuto lokalitu není 

zpracován regulační plan. Objekt je prostorově rozvržen dle možností parcely. Východní část 

pozemku slouží jako hospodářský dvůr a parkování zaměstnanců. Severní část pozemku z 

příjezdových stran je reprezentativní. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:   

Architektura objektu vychází z tvaru i reliéfu parcely a snaží se ji maximálně účelně využít. 

Vzájemným posunutím a zapuštěním jednotlivých hmot do terénu vytvořil jsem plynulý výškový 

přechod mezi administrativní a výrobní částmi. Tím samým výrobní část nepůsobí svou obrovskou 

hmotou. Díky fasádám výrobních objektů, které budou pokryty popínavou zelení a sklu s efektem 

zrcadla v administrativní části, celá stavba bude mizet v okolní krajině. 

B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozně je možno objekt rozdělit na dvě částu. První část – zázemí zaměstnanců z výroby, 

kanceláře zaměstnanců administrativní části, hygienické zázemí a výstavní proctor se nachází v 

reprezentativní části objektu na severní straně pozemku. Zbylé objekty tvoří výrobní prostory 

továrny. 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

Navržená stavba je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V objektu je umístěno WC upravené pro 

používání imobilních osob. Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou 

schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 

zdravotním postižením. 

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 

K jednotlivým zařízením, instalacím a rozvodům, u nichž je to požadováno, budou vystaveny revizní 

zprávy a protokoly o způsobilosti i bezpečnému provozu. K veškerým technologickým zařízením v 

objektu budou doloženy doklady o způsobu bezpečného užívání. 

B.2.6   Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení:   Stavebně se jedná o jednoduchou nepodsklepenou stavbu, rozčleněnou na 

několik celků dle provozu. Nosnou konstrukci administrativní části budovy, kromě bočních stěn 

z keramických tvarovek Porotherm, tvoří ocelový skelet. Stropní konstrukci tvoří předpjaté 

betonové panely Spiroll. Střecha je vegetační, spádování je tvořeno pomocí klínů z tepelné izolace. 

Základy jsou betonové monolitické pásy a patky. Základová deska bude zesílená na volnem konci. 

Nosná konstrukce výrobní haly se skládá z prefabrikovaných železobetonových sloupů Rieder 

v atypickém provedení s konzoly, vázníků a prefabrikovaného vyplňového zdiva z atypických 

sendvičových panelů. Střešní konstrukce je ze sendvičových panelů Kingspan. Základy jsou 



prefabrikované patky v kombinaci s monolitickými pasy. Osvětlení je zajištěno střěšními světlovody 

Lightway Maximus 5000 a pasem oken po obvodu hlavního výrobního prostoru. 

Část objektu, ve které je umístěn sklad, bude zděná z keramických tvarovek Porothem. Stropní a 

střešní konstrukce je stejná s administrativní částí objektu. 

Skladba střechy nad administrativní částí a skladem (z exteriéru): 

- Vegetace (suchomilné rostliny) 

- 70 mm střešní substrát 

- Filtrační textilie 

- 30 mm hydroakumulační fólie 

- 2 mm ochranná textilie 

- 1,5 mm hydroizolační fólie 

- 150 mm tepelná izolace EPS 

- Parozábrana 

- 50 mm betonová mazanina 

- 265 mm předpjaté stropní panely Spiroll 

- Vnitřní interiérová omítka 

Podlaha (administrativní část): 

- Litá epoxidová podlaha 

- 50 mm betonová mazanina 

- 2 mm separační netkaná textilie 

- 150 mm tepelná izolace XPS 

- 1,5 mm hydroizolační fólie 

- 200 – 350 mm železobetonová deska – vyztužení dle návrhu statika 

- 150 mm hutněný štěrkový zásyp, frakce 16/32 mm 

- Původní zemina 

Podlaha (výrobní část): 

- Finální nášlapná vrstva 

- 170 mm železobetonová deska se vsypem Rocland Qualitop HP 05 green 

- 2 mm separační netkaná textilie Filtek 200 g/m² 

- 1,5 mm hydroizolační fólie Alkorplan PVC-P 35034 

- 2 mm ochranná netkaná textilie Filtek 200 g/m² 

- 80 mm podkladní betonová mazanina 

- 300 mm hutněný štěrkový zásyp grakce 16/32 mm 

- Původní zemina 

Obvodový plášť výrobních prostorů: 

- 100 mm vnitřní nosná betonová vrstva 

- 140 mm tepelná izolace XPS 

- 60 mm vnější pohledová monierka 

- Hrubě omítaný povrch 

B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Zásobování vodou – objekt je napojen na veřejnou vodovodní síť přípojkou s vodoměrem a 

hlavním uzávěrem vody. 



Zásobování energiemi – objekt je napojen na veřejnou energetickou síť a má zajištěno řádné 

měření elektrické energie – elektroměr a hlavní jistič. Objekt nebude napojen na veřejnou  

plynovodní síť. 

Odvodnění odpadních vod je zajištěno napojením na veřejný kanalizační řad, v souladu s obecními 

předpisy a normami. 

Objektu bude vytápěn tepelným čerpadlem vzduch – voda. Výrobní část objektu bude vytapěná 

pomoci infrazářičů. Větrání prostorů je nucené, v technické místnosti bude nainstalována 

rekuperační jednotka (výrobní část bude mít samostatnou rekuperační jednotku a oddělěný systém 

nuceného větrání). 

B.2.8   Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba je v souladu s předpisy a normami týkajícími se požárně bezpečnostného řešení. 

B.2.9   Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba je v souladu s předpisy a normami týkajícími se úspor energií a ochrany tepla. 

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

Větrání bude nucené, pomocí rekuperačních jednotek, umístěných v technických místnostech 

objektu – pro každou provozní část objektu zvlášť. 

Osvětlení bude primárně přirozené denní, doplněno umělým osvětlením. Zásobování vodou je 

z obecního vodovodního řadu. 

Provádění stavby i výrobní proces je v souladu s požadavky limitů vlivu na okolí – vibrace, hluk. 

Prašnost apod. 

B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží:   Pronikání do konstrukce je zabráněno pomocí 

izolace. 

b) Ochrana před bludnými proudy:   V této fázi projektu neřešeno. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou:   V této fázi projektu neřešeno. 

d) Ochrana před hlukem:   V této fázi projektu neřešeno. 

e) Protipovodňová opatření:   V této fázi projektu neřešeno. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.:   V této fázi projektu neřešeno. 

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury:   Objekt bude el. připojen ze stávající svodové el. 

přípojky NN. Zásobování vodou bude řešeno přípojkou z vodovodního řadu. Odkanalizování je 

vyřešeno napojením na řad obecní kanalizace. 

b) Připojovací rozměry, vykonové kapacity a délky: 

Vodovodní přípojka je navržena z potrubí PE HD do typové vodoměrné šachty. Splašková 

kanalizace je svedena do revizní šachty a následně do řadu obecní kanalizace plastovým potrubím 

PVC DN 200. Do revizní šachty jsou svedeny i odtoky dešťových odpadních vod, potrubím PVC DN 

125. 

 



B.4   Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace:   Budou zpevněny příjezdové cesty u 

severní a západní hranic pozemku. Parkoviště bude mít dva parkovácí stání pro osoby se sníženou 

schopností pohybu. Pro pěší je objekt bezproblémově přístupný po nově navržených stezkách. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:   Řešené území se nachází na okraji obce, 

avšak dobře dostupné, díky blízkosti dopravní sítě a autobusové zastávky hromadné dopravy. 

c) Doprava v klidu:   Pro zaměstnance a návštěvníky je zajištěno parkování na asfaltové zpevněné 

ploše na severní části pozemku. Na západní části je parkovací stání pro autobus. 

d) Pěší a cyklistické stezky:   Projekt neřeší vybudování nových pěších ani cyklistických stezek. 

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy:   Terenní úpravy budou v souvislosti s přípravou zemní pláně do požadovaného 

sklonu. Východní hrana pozemku bude vysvahována. 

b) Použité vegetační prvky:   Konkretní druhy zeleně po konzultaci s ivestorem upřesní zahradní 

architekt. 

c) Biotechnická opatření:   Dešťová voda ze střech bude svedena svislými svody, pod terénem do 

retenční nádrže, vsakovacích tunelů poté do kontrolní šachty a veřejného kanalizačního řadu. 

Dešťová voda bude taky používaná ke splachování, naplnění nádrže před objektem a zalévání 

fasádních rostlin. 

B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:   Činnosti, které by mohly 

obtěžovat okolí hlukem, budou prováděny v denních hodinách pracovních dnů. Během realizace 

budou dodržovány požadavky Odboru životního prostředí. Zhotovitel stavby je povinen během 

realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, a v co největší 

míře šetřit stávající zeleň. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které 

pro realizaci stavby používá a uvést je do původního stavu. V dokončené stavbě nebude umístěn 

zdroj nadměrného hluku. Během užívání nebude mít objekt negativní vliv na životní prostředí. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,:   Záměr se nedotýka zájmu 

ochrany dřevin, památných stromů ani rostlin a živočichů. 

c) Vliv na soustavu cháněných území Natura 2000:   Záměr nemá vliv na soustavu chráněných 

území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem:   Pro tento rozsah projektu není stanovisko nutné. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů:   Výstavbou nedojde ke vzniku nového ochranného ani bezpečnostního pásma. 

B.7   Ochrana obyvatelstva 

Základní požadavek z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva nebude ovlivněn. 

B.8   Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodující médií a hmot, jejich zajištění:   V této fázi projektu neřešeno. 



b) Odvodnění staveniště:   Není nutné nijak zvlášť zabezpečovat. Pouze v případě nutnosti je 

možno potřebnou plochu odvodnit soustavou rýh. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:   Dopravně bude staveniště 

přístupné po stávající nezpevněné cestě před severní a zípadní stranami pozemku. 

Jako první bude vybudována vodovodní přípojka, která bude osazena staveništním vodoměrem. 

Napojení na NN bude vyřešeno přípojkou do staveništního rozvaděče se staveništím. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:   Provádění stavby nebude mít vliv na okolní 

stavby a pozemky. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na 

staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Po ukončení 

stavby je zhotovitel povinen provést úklid věech ploch, kterépro realizaci stavby používal a uvést je 

do původního stavu. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kacení dřevin:   Po dobu 

provádění stavebních prací bude staveniště oploceno. Při realizaci stavby musí být dodrženy 

všechny technologické předpisy, předepsané pracovní postupy a veškeré předpisy o bezpečnosti 

práce. Po celou dobu stavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních 

ploch a přístupových komunikací na staveniště (pracoviště). Při stavebních pracích za snížené 

viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. Vykáceny budou pouze drobné náletové 

dřeviny. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniětě:   Staveniště nebude vyžadovat dočasné ani 

trvalé zábory. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy:   Není řešeno. 

h) Maximálné produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:   Není 

řešeno. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:   Po výkopu hlavní stavební 

jámy, základů a vodní nádrže bude vytěžená zemina použita na podsýp a vyrovnání parcely, zbylá 

zemina bude odvezena na skládování. 

j) Ochrana životního prostředí pri výstavbě:   Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor 

ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mrz stanovenou v nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V případě znečištění 

veřejných komunikací bude zajištěno jejich čištění. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován ve 

smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Povrchy 

zasažené nebo narušené stavební činností budou po ukončení stavebních prací uvedeny do 

původního stavu. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:   Při provádění stavebních prací je 

nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti práce na stavbě a používání technických 

zařízení zejména pak: 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho praváděcí předpisy, resp. Nařízení vlády. 

 č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a dalších souvisejících předpisy (technické normy, hygienické a 

provozní předpisy) 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 



 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

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

zákonů, ve znění pozd. předpisů. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pri práci. 

 Vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 

Povinnosti dodavatelů stavebních prací: 

 Dodavatel (zaměstnavatel) stavebních prací je povinen zaměstnance vyškolit z předpisů 

k zajištění bezpečností práce a technických zařízení popř. prakticky zaučit a to v rozsahu 

potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalosti. 

 Stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou 

dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání. 

 Dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, 

pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 

 Dodavatelé (zaměstnavatelé) stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, 

zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 

 Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a 

ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osoními 

ochrannými pracovními prostředky jakož I dokumentací, návody a pravidly v rozsahu 

potřebném pro výkon jejich práce. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:   Navrhovaný objekt splňuje 

požadavky dle Vyhlášky č. 398/2008 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření:   Pro práce mimo pozemek investora bude dočasné 

zajištění omezení provozu na okolních komunikacích. Při manipilaci s materiálem pomocí 

zdvihacích strojů musí být zajištěn ohrožený prostor v dosahu tohoto stroje. V případě použití 

jeřábu musí být zpracován systém bezpečné práce s jeřábem dle ČSN ISO 12480-1 čl. 4.1. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,:   Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky 

pro provádění stavby. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

předpokládané zahájení stavby:   dle možností investora 

předpokládané dokončení stavby:   dle možností investora 

předpokládaná doba výstavby:   18 měsíců 

  



ZÁVĚR 

Novostavba průmyslového objektu, která je předmětem bakalářské práce byla navržena tak, aby byl 

zajištěn co nejefektivnější chod výroby a současně příjemné prostředí pro zaměstnance. Při zpracování 

projektové dokumentace jsem se snažil dodržet výchozí návrh stavby z původního ateliérového 

projektu čtvrtého semestru studia. I přes veškeré technické, dispoziční a konstrukční požadavky se tento 

koncept podařilo zachovat až do finální podoby. Bakalářská práce je zpracována dle platných norem, 

vyhlášek, nařízení a zákonů. Výstupy práce odpovídají zadání VŠKP. 

Při konzultacích návrhu jsem získal nové zkušenosti a osvojil si postupy při navrhování staveb. Uvědomil 

jsem si širší problematiku celé stavby a rozdíly ve stupních projektové dokumentace. 
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VUT   Vysoké učení technické 

FAST   Fakulta stavební 

ČSN   Česká technická norma 

č.   číslo 

p.č.   parcela číslo 

Sb.   sbírky 

ŽB   železobeton 

m n.m.   metrů nad mořem 

Bpv   výškový Balt po vyrovnání 

k. ú.   katastrální území 

NP   nadzemní podlaží 

S.V.   světlá výška 

K.V.   konstrukční výška 

mm   milimetr 

m   metr běžný 

m²   metr čtvereční 

m³   metr krychlový 

tl.   tloušťka 

v.   výška 

min.   minimální 

max.   maximální 

TZB   technické zařízení budov 

DN   jmenovitý vnitřní průměr 

UT   upravený terén 

PT   původní terén 

EPS   expandovaná polystyren 

XPS   extrudovaný polystyren 

S   sever 

J   jih 

V   východ 

Z   západ 

%   procenta 

Ø   průměr 

cca   přibližně 

atd.   a tak dále 

apod.   a podobně 


