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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá dokumentací pro získání stavebního povolení 

a dokumentací provádění stavby výroby akvárií. Navržený objekt se nachází v obci 

Bukovany v okrese Hodonín. Řešená parcela je ve východní části obce. Pozemek 

je mírně svažitý. V jeho blízkosti se nenachází žádná zástavba, pouze obecní 

hřbitov a fotbalové hřiště. Objekt se dělí na dvě hlavní části, které jsou vzájemně 

propojené schodišťovým prostorem. První část je dvoupodlažní V 1.NP je umístěn 

showroom a zázemí pro zaměstnance . V 2.NP jsou kanceláře pro administrativní 

pracovníky. Tato část je zděná z tvárnic systému Porotherm a plochou střechou. 

Prostor kolem této části je upraven zelení a je zde i parkoviště jak pro návštěvníky, 

tak i pro zaměstnance. Druhá část je jednopodlažní hala na výrobu akvárií, 

částečně zapuštěná do země. V hale je také prostor pro ukládání odpadu a prostor 

stolárny. Nachází se zde i technologické zázemí obou objektů. Konstrukční systém 

výrobní haly je skeletový prefabrikovaný, založen na monolitických patkách. 

Spojujícími prvky pro celou výrobnu jsou fasádní panely Kingspan. Střecha haly 

je sedlová s mírným sklonem 3% . Prostor za halou slouží jako příjezdové místo pro 

nákladní automobily.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Výroba akvárií, akvária, hala, Bukovany, showroom, fasádní panely, Kingspan, 

Porotherm  

ABSTRACT  

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

documentation of construction of aquarium production. The proposed building 

is located in the village Bukovany in the district Hodonin. The plot is in the eastern 

part of the village. Land is slightly sloping. There is no built-up area, only 

a municipal cemetery and a football field. The building is divided into two main 

parts, which are interconnected by staircase space. The first part is two-storey The 

first floor is located showroom and facilities for employees. On the second floor 

there are offices for administrative workers. This part is made of brick Porotherm 

and flat roof. The area around this part is decorated with greenery and there 

is also parking for visitors and employees. The second part is a one-storey 

aquarium production hall, partly embedded in the ground. There is also a waste 

storage area and a carpentry area in the lobby. There is also a technological 

background of both buildings. The construction system of the production hall 

is prefabricated, based on monolithic feet. Kingspan façade panels are the 

connecting elements for the entire plant. The roof of the hall is gabled with a slight 

slope of 3%. The space behind the hall serves as an access point for trucks.  

KEYWORDS  

Aquarium production, aquariums, hall, Bukovany, showroom, facade panels, 

Kingspan, Porotherm  
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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 

c) parcelní číslo: 555/19 

A. 1.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

Adresa: Veveří 331/95, Brno, 602 00 

A.1.3. Údaje o zpracovatelovi projektové dokumentace 

Odborný projektant: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 

Projektant:  Barbara Salajová  

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

Stavba je členěna na jednotlivé objekty, dle provozu v nich převládajícím – 

rozčleněný typ se zahuštěnou zástavbou 

A.3.  Seznam vstupních podkladů 

Architektonická studie vypracovaná v rámci předmětu AG033 

Mapový podklad pro parcelu 555/19 

Stavební normy 

Katastrální mapa území 

A.4  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Řešený pozemek se nachází na kraji obce Bukovany. V okolí se nenachází téměř 

žádná zástavba, pouze hřbitov a fotbalové hřiště. Pozemek je mírně svažitý od od 

severozápadu na jihovýchod. Řešený pozemek je v horní části ohraničený 

nezpevněnou komunikací – silnice lll., která dále vede po východní straně 

pozemku. Tato silnice má přímou návaznost na centrum obce. V současné době 



se na pozemku nachází zarostlá a neudržovaná tráva, která bude systematicky 

odstraněna. 

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. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Nejbližším vodním tokem je řeka Bukovanka Stavba se nenachází v záplavovém 

území. Dešťové vody budou napojeny na kanalizační řád obce. 

d) Údaje o souladu s územní plánovací dokumentací 

Navrhovaný objekt je v souladu s Územním plánem obce Bukovany. Pozemek je 

zasazen mezi plochy zastavitelné, plochy smíšené výrobní.  

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

Navrhovaný objekt je v souladu s platným územním plánem obce Bukovany. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

navrhovaný objekt vyhovuje požadavkům využití území dle 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 dotčených vlastníků, správců a provozovatelů technických sítí 

a dopravní infrastruktury obsažené v příslušných stanoviscích a dokumentace pro 

vydání stavebního povolení. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou žádné výjimky nebo úlev na požadavky vyhlášek. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou nutné žádné související a podmiňující investice 

 



j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním staveb 

Stavební činnost bude probíhat na parcele 555/19 

 

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. Součástí novostavby jsou i výstavní prostory a také 

administrativa pro zaměstnance. 

b) Účel využívání stavby 

Vytvoření vhodného zázemí pro administrativu a výrobu a provoz společnosti, 

vyrábějící akvária. Ve výstavním prostoru – showroomu budou prezentovány 

výrobky. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Navržená stavba je trvalého charakteru. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů 

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. 

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

požadavků, zabezpečující bezbariérové využívání staveb 

Objekt je navržen tak, aby se v prostorách pro návštěvníky splňovaly požadavky 

na bezbariérové využívání staveb dle vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných 

technických 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 orgánů. 

g) Seznam vyjímek a úlevových řešení 

Nejsou žádné vyjímky nebo úlevy na požadavky vyhlášek. 

 



h) Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha:    1535m2 

Obestavěný prostor:   13141m3 

Počet zaměstnanců v administrativě: 5 

Počet zaměstnanců ve výrobě:   15 

 

i) Základní předpoklady výstavby – členění na etapy 

Jednotlivé etapy představují zhotovení následujících dílčích celků 

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 konstrukcí 

5. Opláštění halových objektů, osazení výplní otvorů fasádních panelů 

6. Práce dokončovací vnitřní 

7. Úprava okolí stavby 

 

j) Orientační náklady stavby 

Obestavěný prostor:   13141m3 

Přibližná cena za 1m3:   6000Kč 

Orientační náklady na stavbu:  78 846 000Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební pozemek se nachází v okrese Hodonín ve východní části katastrálního 

území Bukovany u Kyjova. Pozemek má parcelní číslo 555/19 (vedená v katastru 

nemovitostí jako orná půda) A v současné době není využívaný. V blízké oblasti 

řešeného pozemku se nachází pouze hřbitov a fotbalové hřiště. Celková výměra 

řešeného území je 4369 m2.  Terén se na pozemku svahuje směrem k jihovýchodu. 

Řešený pozemek je v horní části ohraničený nezpevněnou komunikací – silnice lll., 

která dále vede po východní straně pozemku. Tato silnice má přímou návaznost 

na centrum obce. 

b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Provedení průzkumů není součástí tohoto projektu. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Navrhnutý objekt nezasahuje do žádného ochranného ani bezpečnostního 

pásma. 

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

Parcela se nenachází v záplavovém území. Taktéž se nenachází ani 

v poddolovaném území. 

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

poměry území 

V blízkosti parcely se nenachází žádná trvalá zástavba, takže stavební činnosti by 

neměli nikoho obtěžovat. I tak budou realizované v denních hodinách v pracovních 

dnech. Po dobu realizování stavby nesmí být prostor ovlivňovaný nadměrným 

hlukem, vibracemi ani otřesy nad hranici stanovenou v nařízení vlády č. 272/2011 

Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinkům hluku a vibrací. Při stavbě budou 

dodržované vydané požadavky Odboru životního prostředí. Zhotovitel stavby je 

povinný během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat 

veřejné prostranství a v co největší míře šetřit stávající zeleň. V případě znečištění 

veřejných komunikací bude zajištěné jejich očistění. Odpad ze stavby bude tříděný 

a likvidovaný ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., O Odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést uklizení 



veškerých ploch, které při realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu. 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv na svoje okolí. Stavbou 

nebudou narušené odtokové poměry na pozemku v průběhu výstavby ani po 

ukončení.  

f) Požadavky na asanace, demolice, sekání dřevin 

Na pozemku se nachází zarostlá a neudržovaná tráva, která bude systematicky 

odstraněná. 

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa 

Parcela řešeného pozemku neobsahuje bonitovanou půdu, požadavky na 

maximální zábory zemědělského půdního fondu se tedy dotčené parcely netýkají. 

V místě stavby se v současnosti nenachází žádné dřeviny. 

h) Územně technické podmínky 

Nově navržené komunikace budou napojené na stávající komunikaci lll. třídy. 

Navrhované přípojky splaškové kanalizace a vodovodu budou napojené na 

stávající rozvody vedoucí při cestě lll. třídy. Přípojka elektrického vedení bude 

napojená na rozvody silového vedení, které je vedené při komunikaci lll. třídy. 

Přípojka plynovodu bude napojená na rozvody plynovodu.  

i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

V rámci stavby nejsou evidované žádné související a podmiňující investice 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Cílem bylo navrhnout výrobní halu pro výrobu akvárií a k ní showroom 

s administrativními prostory. Výrobní hala je částečně zapuštěná do země, z které 

pak vede jednoramenné schodiště do zázemí zaměstnanců, z kterého se pak 

dostaneme do showroomu, které se již nachází v prvním nadzemním podlaží. 

Administrativní část je umístěna v 2.NP, tato část není veřejně přístupná a slouží 

pouze pro administrativní pracovníky výrobní haly.  

ZÁKLADNÍ KAPACITY: 

Zastavěná plocha: 1535 m2 

Obestavěný prostor: 13141m3 



B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Pozemek leží na jihovýchodním svahu a má nepravidelný tvar. Ze tří stran je 

vymezený komunikací lll. třídy, kde na druhé straně této komunikace leží hřbitov 

a fotbalové hřiště. Z polední strany se nachází prázdný nezastavěný pozemek. Na 

západní straně pozemku, která je viditelná z příjezdové komunikace se nachází 

reprezentativní prostory – showroom, ke kterému náleží i parkoviště. Na východní 

straně pozemku je pak výrobní hala, kde je plocha pro příjezd nákladních 

automobilů.  

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

řešení  

Architektura objektu se snaží maximálně účelně využít řešenou parcelu. Celá 

výrobní hala má sedlovou střechu s mírným sklonem 3%. Její fasáda je složena ze 

sendvičových panelů světle šedé barvy. Naopak showroom s administrativními 

prostory má střechu plochou, kdy fasáda 1.NP je obohacena o hliníkové destičky, 

které se budou vlivem větru “vlnit“ a vyvolávat tak pocit vodní hladiny. Druhé 

nadzemní podlaží, kde se nachází kanceláře je mírně odsazené od 1NP a jeho 

fasáda je v podobě bílé barvy.  

 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Provozně je objekt možno rozdělit na dvě části. První část – zázemí zaměstnanců 

z výroby, kanceláře zaměstnanců administrativní části, hygienické zázemí a 

výstavní prostory se nachází v prvním objektu na západní části pozemku. Zbylé 

objekty jsou výrobní části 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 

jsou umístěna dvě WC upravená 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 k bezpečnému provozu. 

K veškerým technologickým zařízením v objektu budou doloženy doklady o 

způsobilosti bezpečného užívání. 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) stavební řešení 

Stavebně se jedná o jednoduchou stavbu částečně zapuštěnou do země, která je 

rozčleněna na několik částí dle provozu.  administrativní část, která se nachází ve 

2.NP a v prvním nadzemním podlaží je výstavní prostor. Tyto prostory mají 

klasickou plochou střechu prováděnou z běžných stavebních materiálů. Jejich 

dispozice zahrnuje kanceláře, denní místnosti a hygienická zázemí a showroom. 

Další částí je výrobní hala s prefabrikovanou železobetonovou konstrukci. Hala 

bude opláštěna systémovými sendvičovými panely Kingspan, doplněnými panely 

pro prosvětlení. Stropní konstrukce výrobní haly je tvořena také sendvičovými 

panely se sklonem 3%.  

Navrhovaný objekt se nachází na velké parcele, kde není nijak omezován okolní 

zástavbou.    

b) konstrukční a materiálové řešení  

Svislé obvodové zdivo u administrativní části a výstavních prostor i se zázemím pro 

zaměstnance bude z keramických tvarovek Porotherm tl. 300 mm. Celý objekt, ve 

kterém se nachází zmiňované prostory je zateplen kontaktním zateplovacím 

systémem. Povrch bude omítnut perlitovou omítkou bílé barvy. Stropní 

konstrukce je tvořena prefabrikovanými předpjatými stropními panely Spiroll tl. 

200 mm nad 2. nadzemním podlaží a tl 250 mm nad 1.NP. Základy pod těmito 

objekty jsou betonové monolitické pásy.  

Plochá střecha nad těmito částmi bude kryta asfaltovou hydroizolací lepenou 

k tepelněizolační a spádové vrstvě ze spádových klínů ze stabilizovaného 

pěnového polystyrenu. Vrchní vrstvu střechy tvoří prané říční kamenivo frakce 16-

32. 

Výrobní hala – mají prefabrikovanou železobetonovou konstrukci, založenou na 

monolitických patkách. Hala bude opláštěna systémovými sendvičovými panely 

Kingspan 1150 NF tl. 100 mm, doplněnými panely pro prosvětlení. Stropní 



konstrukce výrobní haly je tvořena také sendvičovými panely Kingspan, chráněné 

geotextílií. Sklon této střechy je 3%. Barva panelů bude světle šedá.  

c) mechanická odolnost a konstrukce 

Konstrukce byla navržena z keramických tvarovek Porotherm s podélným 

stěnovým systémem, kde se uvnitř objektu nachází vnitřní nosná stěna tl. 240 mm, 

která je, stejně jako vnější obvodové stěny, založena základovém pásu.  

Nosná konstrukce výrobní haly je skeletová, na pravidelné modulové osnově, kde 

osová vzdálenost sloupů je 8 m. Tyto sloupy jsou založeny na základových patkách. 

Tyto nosné prvky je nutné ověřit statickým výpočtem v souladu se současně 

platnými předpisy pro danou sněhovou a větrovou oblast, který není předmětem 

této dokumentace.  

V žádné části se nevyskytují zvláštní a neobvyklé konstrukce ani neobvyklé 

technologické postupy, jedná se o standartní postupy a technologie. Stavba je 

předběžně navržena mechanicky stabilní a odolná.   

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

Administrativní prostory a zázemí zaměstnanců a návštěvníků budou vytápěny 

pomocí systému s teplonosnou látkou a oběhovým systémem. Závěsné 

kondenzační plynové kotle ecoTECH pure, budou umístěny ve výrobní části 

v technické místnosti.  Hygienická zařízení a šatny jsou větrán nuceně – 

podtlakově. Výstavní prostor bude vybaven kazetovou podhledovou jednotkou, 

doplněnou venkovní jednotkou ACD.  

 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ  

Stavba je v souladu s předpisy a normami týkajícími se požárně bezpečnostního 

řešení.  

 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Stavba je v souladu s předpisy a normami týkajících se úspor energií a ochrany 

tepla. 

 



B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Větrání bude přirozené, pomocí oken, ve výstavním prostoru doplněna kazetovou 

klimatizační jednotkou. Výrobní prostory jsou větrány nuceně, pomocí 

rekuperační jednotky umístěny v technické místnosti.  

Prosvětlení prostor bude primárně přirozené denní, doplněno umělým 

osvětlením.  

Zásobování objektu vodou je z obecního vodovodního řádu.  

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 pronikání radonu do podloží 

Pro stavební povolení je nutné vypracovat stanovení radonového indexu 

pozemku. Výstupy z těchto měření nejsou předmětem řešení tohoto projektu. 

 

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 svodově el. přípojky. Zásobování vodou bude 

řešeno z vodovodního řádu. Odkanalizování je vyřešeno napojením na řád obecní 

kanalizace. 

b) připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky 

Stanovení rozměrů a výkonů není předmětem řešení tohoto objektu.  

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) popis dopravního řešení 

Pro pěší je objekt bezproblémově přístupný po zpevněné nově nevržené 

komunikace z betonové dlažby, která vede od parkoviště pro návštěvníky do 

vstupu do výstavních prostor. Tato dlažba bude použita i pro komunikaci pro 

zaměstnance, která povede z parkoviště pro zaměstnance do stejného vstupu jako 

pro návštěvníky. Parkovací a příjezdová plocha pro nákladní automobily bude 

v zadní části objektu.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Řešené území se nachází a okraji obce Bukovany, avšak je dobře dostupné díky 

blízkosti autobusových zastávek veřejné hromadné dopravy. 

c) doprava v klidu 

Pro zaměstnance i návštěvníky je zajištěno parkování na asfaltové zpevněné ploše, 

hned u přední části pozemku. Parkovací stání pro nákladní automobil je řešeno 

odděleno v zadní části za výrobní halou.  

d) pěší cyklistické stezky 

Projekt neřeší vybudování nových pěších ani cyklistických stezek. 

 

 

 

 



B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Pozemek je svažitý od severozápadu na jihovýchod. Bude nutno provést úpravy 

sklonu hlavně pro usnadnění parkování a příjezdu nákladních automobilů. Výrobní 

hala je částečně zasazena do země, takže je nutno přizpůsobit terén tomuto 

zásahu. 

b) použité vegetační prvky 

Konkrétní druhy zeleně po konzultaci s investorem upřesní zahradní architekt.  

c) biotechnická opatření 

Dešťová voda bude svedena svislými svody, po terénem poté do kontrolní šachty 

a veřejného kanalizačního řádu. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

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. 

 b) vliv na přírodu a krajinu 

Výstavbou objektu nedojde k narušení současných ekologických funkcí a vazeb 

v krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavby nemají žádný vliv na chráněná území Natura 2000. 

d) návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Vyhodnocování vlivů na životní prostředí není předmětem v této dokumentaci 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Pro navrženou stavbu se žádná ochranná a bezpečnostní pásma nově nenavrhují. 



B.7   OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva není 

předmětem této dokumentace.  

 

B.8   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

V této fázi projektu neřešeno 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude stávající beze změny. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravně bude staveniště přístupné po stávající cestě. Napojení staveniště na NN 

bude vyřešeno svodovou přípojkou ze stávajícího sloupu do staveništního 

rozvaděče se staveništním elektroměrem. Jako první bude vybudována vodovodní 

přípojka, která bude osazena staveništním vodoměrem.  

d) vliv prováděná 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 všech ploch, které pro realizace stavby používal 

je do původního stavu.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Po dobu provádění stavebních prací bude staveniště oploceno. Při realizace 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. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno 

dostatečné osvětlení. Vykáceny budou drobné dřeviny.  

 



f) maximální dočasné a trvalé zábory 

Staveniště nebude vyžadovat dočasné a trvalé zábory 

g) požadavky na bezbariérové odchozí trasy 

Není řešeno 

h) maximální 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 základů bude vytěžená zemina odvezena k trvalému uskladnění mimo 

staveniště a zemina získaná vykopání prostoru pro zasazení výrobní haly bude 

použita na vyrovnání parcely, zbylá zemina bude taktéž odvezena na skladování 

j) ochrana životního prostřední při výstavbě 

Stavby si nevyžádají při výstavbě žádná mimořádná opatření k ochraně ŽP. 

k) zásady bezpečnosti ochrany 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 vtazích, a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy 

• č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 

• 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 

• 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 stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

• vyhláška 77/1965 Sb., O výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 

strojů 



Povinnosti dodavatelů stavebních prací: 

• dodavatel stavebních prací je povinen zaměstnance vyškolit z předpisů 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

• stavební práce, k jejichž provádění je požadovaná 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 pracovníků 

• dodavatelé 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 osobními 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. 398/2009 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 budou zajištěny zábory veřejného 

prostranství či dočasné zajištění omezení provozu na okolních komunikacích. Při 

manipulaci s materiálem pomocí zdvihacích nástrojů musí být zajištěn ohrožený 

prostor v dosahu 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 možnosti investora 

Předpokládané dokončení stavby dle možnosti investora 

Předpokládaná doba výstavby  18 měsíců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 31.1. 2020 

Vypracovala: Barbara Salajová 



ZÁVĚR: 

Výsledkem práce je komplexní návrh výrobní haly pro akvária. Práce pro mě byla 

velkou výzvou a obrovským přínosem z architektonického i konstrukčního 

hlediska. Díky ní jsem získala mnohem větší přehled a představu a celkové 

náročnosti a řešení projektu, a to včetně detailů a technické stránky.  

Tuto zkušenost bych chtěla využít a samozřejmě také dále rozšiřovat v praxi. 
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Abstrakt práce  Bakalářská práce se zabývá dokumentací pro získání 

stavebního povolení a dokumentací provádění stavby 

výroby akvárií. Navržený objekt se nachází v obci 

Bukovany v okrese Hodonín. Řešená parcela je 

ve východní části obce. Pozemek je mírně svažitý. 

V jeho blízkosti se nenachází žádná zástavba, pouze 

obecní hřbitov a fotbalové hřiště. Objekt se dělí na dvě 



hlavní části, které jsou vzájemně propojené 

schodišťovým prostorem. První část je dvoupodlažní 

V 1.NP je umístěn showroom a zázemí pro 

zaměstnance. V 2.NP jsou kanceláře pro administrativní 

pracovníky. Tato část je zděná z tvárnic systému 

Porotherm a plochou střechou. Prostor kolem této části 

je upraven zelení a je zde i parkoviště jak pro 

návštěvníky, tak i pro zaměstnance. Druhá část 

je jednopodlažní hala na výrobu akvárií, částečně 

zapuštěná do země. V hale je také prostor pro ukládání 

odpadu a prostor stolárny. Nachází se zde 

i technologické zázemí obou objektů. Konstrukční 

systém výrobní haly je skeletový prefabrikovaný, 

založen na monolitických patkách. Spojujícími prvky pro 

celou výrobnu jsou fasádní panely Kingspan. Střecha 

haly je sedlová s mírným sklonem 3% . Prostor za halou 

slouží jako příjezdové místo pro nákladní automobily.  

 

Abstrakt práce   The bachelor thesis deals with documentation for 

obtaining a building permit and documentation 

of construction of aquarium production. The proposed 

building is located in the village Bukovany in the district 

Hodonin. The plot is in the eastern part of the village. 

Land is slightly sloping. There is no built-up area, only 

a municipal cemetery and a football field. The building 

is divided into two main parts, which are 

interconnected by staircase space. The first part is two-

storey The first floor is located showroom and facilities 

for employees. On the second floor there are offices for 

administrative workers. This part is made of brick 

Porotherm and flat roof. The area around this part 

is decorated with greenery and there is also parking for 

visitors and employees. The second part is a one-storey 

aquarium production hall, partly embedded in the 

ground. There is also a waste storage area and 

a carpentry area in the lobby. There is also 

a technological background of both buildings. The 

construction system of the production hall 

v anglickém jazyce  



is prefabricated, based on monolithic feet. Kingspan 

façade panels are the connecting elements for the 

entire plant. The roof of the hall is gabled with a slight 

slope of 3%. The space behind the hall serves as 

an access point for trucks.  
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