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VYHLÁŠKA č.62/2013 Sb., KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA č. 499/2006 Sb. 
O DOKUMENTACI STAVEB 

Příloha č.5 k Vyhlášce č.499/2006 Sb. 
 
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §  
104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení 
 
Projektová dokumentace obsahuje části: 
 
A Průvodní zpráva  
 
B Souhrnná technická zpráva 
 
C Situační výkresy 
 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
E Dokladová část 
 
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že 
rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu 
stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, 
vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 
 

A Průvodní zpráva  
 
A.1 Identifikační údaje  
 
A.1.1 Údaje o stavbě  
 
a) název stavby, 
Rodinný dům s vinařstvím 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní 
čísla pozemků), 
Rybáře, Mělník, (k.ú. - 2300) 
 
c) předmět projektové dokumentace 
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
prof. Akad. arch Mikuláš Hulec 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
prof. Akad. arch Mikuláš Hulec, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29, Praha 6 - Dejvice, 
K129 Katedra architektury 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, 
IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 
 
Pavel Haniš, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29, Praha 6 - Dejvice, K129 
Katedra architektury 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) www.openstreetmap.org 
b) soubor .dgw zaměření stávajícího stavu od prof. Akad. arch Mikuláše Hulce 
 
A.3 Údaje o území  
 
a) rozsah řešeného území, 
Stavba se nachází na parcele č. 2300 a 2299, tyto pozemky budou spojeny v jeden č. 
2300. Bližší informace o rozsahu jsou uvedeny v situačním výkrese. Pozemek je vymezen 
uliční čárou, sousednímy pozemky a pěší cestou.  
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.), 
Památková zona města Mělník dle zákona č.20/1987 
Záplavová území dle § 66 zákona č. 254/2001 Sb 
Ochranné pásmo vodovodních řádů 



Ochranné pásmo kanalizačních stok a sběračů 
Ochranné pásmo vedení VN 
 
c) údaje o odtokových poměrech, 
Pozemek je rozdělen na dvě části. V první části je umístěn samotný objekt a v druhé 
části je zahrada. V části se zahradou je voda vsakována do podloží. V části objektu je 
voda svedena do retenční nádrže a je zpětně využíváná ke splachování či zavlažování. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 
souhlas, 
Dle územně plánovací dokumentace hl. m. Mělník je pozemek určen pro obytné 
stavby. Je tedy možné na pozemku stavět. 
 
e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Obecný požadavek říká, že zastavěnost území by neměla přesáhnout 30%, tento 
požadavek není dodržen z důvodů orientace a stísněnosti pozemku.  
V tomto případě se tedy žádá o povolení vyjímky. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Není součástí řešení. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Žádost o povolení vyjímky z důvodu nedodržení zastavěnosti pozemku.  
 
h) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Není součástí řešení 
 
i) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
parcely č. 2299, 2300, 2301, 2298  

A.4 Údaje o stavbě  
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,  
Novostavba 
b) účel užívání stavby, 
Stavba pro bydlení  
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Trvalá stavba  
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1) (kulturní 
památka apod.), 
Kolem stavby se nachází několik kulturních památek, ovšem žádná z nich není stavbou 
dotčena. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Stavba není navržena v souladu s obecně technickými požadavky na odstupové 
vzdálenosti od sousedního domu a hranic pozemku z důvodu orientace, stísněnosti 
pozemku a sousedního objekty, který je přímo na hranici pozemku. Zde se také žádá o 
povolení vyjímky. 

Vyhláška č.389/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbarierové užívání staveb nespecifikuje požadavky pro rodinné domy. Vinařství, je 
navrženo jako domácí, a kvůli složitosti terénu, porušení konceptu a prodražení zde není 
bezbarierový přístup. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů, 
Není součástí bakalářské práce 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Žádost o povolení vyjímky z důvodu nedodržení odstupových vzdáleností objektů. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů / pracovníků apod.),  
Rodinný dům 
Zastavěná plocha - 312m2 
Obestavěný prostor - 193m2 
Užitná plocha - 355m2 
Počet jednotek - 1 
Počet osob - 4 (návštěvníků vinařství max. 14) 
Parkovací stání - 2 garážové stání 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),  
qd = 80l/den/os * 4 osoby= 320l/den = 0,32 m3/den 
qměs = 0,32 * 30 dní = 9,6 m3/měs 
qrok = 0,32* 365 = 116,8 m3/rok 

Odhad množství dešťových vod 
Objem ze střechy a zpevněných ploch - 8,99m3 
Nakládání s odpady 
Likvidace splaškových vod je řešeno svodem do jednotné kanalizace. 
Dešťové vody jsou zpětně využívány na splachování a zavlažování pozemku, k tomu je 
zřízena dostatečně dimenzovaná retenční nádrž. 
Likvidace odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečena v souladu s místním 
systémem komunálního odpadového hospodářství. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy),  
Není řešeno.  
k) orientační náklady stavby. 
Stavba má netradiční tvar, ovšem její náklady by neměly přesáhnout 10 000 000 CZK. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO1 Objekt rodinného domu 
SO2 Zahradní altán 
SO3 Zpevněné plochy 
SO3 Kanalizační přípojka 
SO4 Vodovodní přípojka 
SO5 Přípojka elektro 



B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Pozemek se nachází v Mělníku, s hlavním přístupem z ulice Rybáře. Pozemek je v 
soukromém vlastnictví. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Provedeno geodetické zameření pozemku. Výškové osazení je patrné z dokumentace. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Památková zona města Mělník dle zákona č.20/1987 
Záplavová území dle § 66 zákona č. 254/2001 Sb 
Ochranné pásmo vodovodních řádů 
Ochranné pásmo kanalizačních stok a sběračů 
Ochranné pásmo vedení VN 

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nachází v záplavovém území. Stavba se nenachází v poddolovaném území a 
pod. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území, 
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby. Stavba využívá sousední městský pozemek č. 
2298 k vytvoření přístupové cesty. Stavba bude mít vliv na odtok vody, dešťovou vodu 
bude akumulovat a zpětně využívat.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Na pozemku budou vykáceny stromy, které na dané místo napatří a místo nich budou 
vysázeny stromy nové.  
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Pro stavbu nejsou nutné zábory zemědělského, půdního a lesního fondu. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu), 
Lokalita je obslužná obousměrnou komunikací Rybáře, z této ulice bude vybudován 
vjezd a vchod na pozemek. Komunikace bude provedena povrchovou úpravou z 
žulové dlažby. Další přístup k objektu bude nově vybudován ze sousedního pozemku č.
2298. zde bude také povrchová úprava z žulového kamene. Před napojením na 
technickou infrastrukturu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum pro zjištění 
kanalizačního a vodovodního potrubí.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice. 
Neřeší se 

B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba bude užívána z hlavní části jako obytná. Z vedlejší části jako vinařství. Obytný 
dům je navržen pro čtyřčlenou rodinnu. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Území je v územní regulaci vedeno jako obytné.  
Objekt je urbanisticky navržen tak, aby zapadal do daného území a nenarušoval ho. 
Objekt je rozdělen na více částí. Jeho noční část vychází ze stávajících staveb a 
dodržuje uliční čáru. Denní část se lehce odvrací a minimálně předstupuje. Objekt 
celkově vychází z daného území a je dbáno, aby se co nejvíce začlenil do historické a 
hodnotné části Mělníka.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení. 
Dům je dělen na 3 části, první část je navržena jako noční, nachází se zde klidové 
pokoje pro obyvatele. Tato část objektu se sedlovou střechou se váže na stávající 
zástavbu. Druhá část objektu, která obsahuje denní místnosti se odvrací od nudné 
klidové hmoty, táhne se k výhledu soutoku a k jihu. Poslední část je vinařství, to je 
hmotově věž, která proráží denní hmotu a vytváří průchod na střechu objektu.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provozní řešení je navrženo tak, aby byla noční část oddělena od části denní, má tedy 
vlastní schodiště. Další je provoz návštěvníka, který je maximálně oddělen od obyvatel 
domu, i když jejich reálná vzdálenost může být minimální, návštěvník se nemůže dostat 
či nahlédnout do objektu. Jeho průchod vinařskou věží a následný sestup do vinárny je 
oddělen od zbytku. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba svým charakterem nepodléhá požadavkům vyhlášky č. 398/2009Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nebezpečí nehod. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré 
příslušné legislativní předpisy 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení, 
Koncept objektu vychází z jednoduchosti a poctivosti. Tedy i celé stavební řešení je 
navrženo jendoduše a to kompletně z železobetonu.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Základy jsou řešeny jako pasy z prostého betonu. 



Svislé nosné konstrukce jsou z železobetonu. 
Stěny v kontaktu se zeminou jsou opatřeny hydroizolací. 
Svislé nenosné konstrukce jsou řešený z Liaporu M150 
Vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny železobetonovou klenutou deskou. 
Konstrukce střechy je řešena železobetonem. 
Celý dům je dodatečně zateplen. Je vytvořena tedy sendvičová konstrukce. Kdy uvnitř i 
venku je beton, uvnitř izolace XPS. 
Vyrovnávací schodiště jsou navržena jako monolitická. 
Všechny vnitřní prosotory jsou ponechány v hrubém betonu. Jsou pouze impregnovány. 
Na podlahy jsou použity buď dubové vlisy. A nebo betonová stěrka. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Veškeré stavební dílce jsou z tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická 
únosnost stavebních materiálů jsou garantována výrobcem. Stavbu lze z hlediska statiky 
bezpečně provést. Vybrané statické výpočty budou zpracovány. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení, 
Stavba je technicky napojena na stávající kanalizaci, vodovod a elektřinu. Ohřev vody 
v RD bude proveden tepelným čerpadlem voda-voda. 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Není předmětem bakalářské práce 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
Stavba RD je řešena jako jeden požární úsek, jelikož nedosahuje 600m2. Prostory budou 
posouzeny dle ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 730833 a ČSN souvisejících. Dále dle 
vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
Není předmětem bakalářské práce 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 
včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
Není předmětem bakalářské práce 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
Není předmětem bakalářské práce 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru, 
Odstupové vzdálenosti nejsou v souladu s vyhláškou ČSN 743301.  
Mezi objekty není dodržena vzdálenost daná vyhláškou a je proto potřeba zažádat o 
vyjímku, ta by ovšem měla z pohledu požárního projít, protože se ve stěnách objektu 
nenachází žádné otvory. Ostatní otvory dosahují bezpečné vzdálenosti. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,  
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
Není předmětem bakalářské práce 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 

komunikace, zásahové cesty), 
Není předmětem bakalářské práce 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení), 
Není předmětem bakalářské práce 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními, 
Není předmětem bakalářské práce 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 
tabulek. 
Není předmětem bakalářské práce 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
Energetický štítek je na konci zprávy. 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
V projektu je počítáno s využitím tepelného čerpadla voda/voda. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na  
okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
Stavba splňuje hygienické požadavky v souladu s legislativou a normovými požadavky 
na pracovní prostředí, tedy zejména s požadavky na osvětlení, ochranu proti hluku, 
kvalitu větrání. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Hydroizolace přízemí bude sloužit zároveň jako izolace proti radonu. 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Není předmětem bakalářské práce 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Nepředpokládá se. 
d) ochrana před hlukem, 
Splňuje požadavky NV 272/2011 - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
 
e) protipovodňová opatření. 
V lokalitě jsou navrženy protipovodňové opatření, konkrétně první ochrana v lokalitě 
Mlazice, která udrží řeku do nárustu hladiny 0,3m. Dále jsou na silnici Rybáře připraveny 
přípojky na mobilní hrazení až do výšky 2,5 - 5 m. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Stavba je napojena stávajícími přípojkami na technické sítě viz. koordinační situace 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 



Není předmětem bakalářské práce 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení, 
Příjezd k RD bude zajištěn z ulice Rybáře do garážového stání. Z garáže bude nutné 
vycouvat, ovšem do velice málo frekventované ulice. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Ulice Rybáře je dále napojena na hlavní komunikace v území. 
c) doprava v klidu, 
Je navrženo garážové stání pro dvě auta.  
d) pěší a cyklistické stezky. 
Není předmětem bakalářské práce 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 
Objekt vyžaduje velké terénní úpravy. První v řade je potřeba upravit stávající opěrnou 
zeď. Dále polorozbořené území probrat a po té vykopat pro objekt, který je zasazen o 
půl metru pod stávající silnici. Vykopaný terén se dále použije na zahradu, která 
navazuje na druhé nadzemní podlaží. Zahrada pořebuje další opěrnou zeď směrem do 
ulice. Zahrada je tedy oddělena cca metrovou zdí od komunikace.  
b) použité vegetační prvky, 
V návrhu je počítáno s novými ovocnými stromy, porosty vinnou révou a jinými 
popínavými rostlinami. 
 
c) biotechnická opatření. 
Není předmětem bakalářské práce 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a 
půda 
S veškerým odpadem, který při výstavbě RD vznikne, bude naloženo v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Stavba bude po odevzdání do provozu 
zapojena do systému sběru a odstraňování komunálního odpadu v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb. Stavba po své realizaci nebude mít negativní vliv na životní prostředí, 
bude splňovat přísné limity z hlediska tepelné ochrany budov. Dešťové vody budou 
akumulovány a zpětně využívány.  

 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině, 
Stavba respektuje vyskytující se zeleň s požadavkem na zvláštní ochranu 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Není předmětem bakalářské práce 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA, 
Není předmětem bakalářské práce 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 
Není předmětem bakalářské práce 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva.  
V objektu není potřeba řešit 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Skladování stavebních hmot bude zajištěno na pozemku investora. 
b) odvodnění staveniště, 
Není předmětem bakalářské práce 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, 
Staveniště bude napojeno na ulici Rybáře a K mostu, po technické stránce bude 
zajištěna elektroskříň napojena na elektro rozvodní sloupek. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba bude probíhat na pozemku investora. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin,  
Staveniště bude ohraničeno oplocením tak, aby se zaručila bezpečnost práce. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Není předmětem bakalářské práce 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace, 
Není předmětem bakalářské práce 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Není předmětem bakalářské práce 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Během realizace bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle jiných právních předpisů 
Při provádění veškerých stevbních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními 
platných norem. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Okolní stavby nejsou výstavbou dotčeny. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Není předmětem bakalářské práce 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.), 
Není předmětem bakalářské práce 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Není předmětem bakalářské práce 



 
C Situační výkresy 
 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
 
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,  
Není předmětem bakalářské práce 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
Není předmětem bakalářské práce 
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 
Není předmětem bakalářské práce 
d) vyznačení hranic dotčeného území. 
Není předmětem bakalářské práce 
C.2 Celkový situační výkres stavby 
 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 
5 000, 
Není předmětem bakalářské práce 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
Není předmětem bakalářské práce 
c) hranice pozemků, 
Není předmětem bakalářské práce 
d) hranice řešeného území, 
Není předmětem bakalářské práce 
e) základní výškopis a polohopis, 
Není předmětem bakalářské práce 
f) navržené stavby,  
Není předmětem bakalářské práce 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a 
výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 
Není předmětem bakalářské práce 
h) komunikace a zpevněné plochy, 
Není předmětem bakalářské práce 
i) plochy vegetace. 
Není předmětem bakalářské práce 
C.3 Koordinační situace 
 
a) měřítko 1 : 200 
Viz. výkres koordinační situace 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
Stávající stavby jsou značeny v koordinační situaci 
c) hranice pozemků, parcelní čísla, 
Hranice pozemků a parcelní čísla jsou značeny v koordinační situaci 
d) hranice řešeného území, 
Hranice řešeného území je značeno v koordinační situaci 
e) stávající výškopis a polohopis, 
Řešeno v koordinační situaci 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a 
technické infrastruktury, 
Řešeno v koordinační situaci 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a 
výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 
0,000  = 158,88 m.n.m. , Řešeno v koordinační situaci 
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 
infrastrukturu, 
Řešeno v koordinační situaci 
i) řešení vegetace, 
Řešeno v koordinační situaci 
j) okótované odstupy staveb, 
Řešeno v koordinační situaci 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 
infrastrukturu, 
Řešeno v koordinační situaci 
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové 
rezervace, památkové zóny apod., 
Není předmětem bakalářské práce 
m) maximální zábory (dočasné zábory / trvalé), 
Není předmětem bakalářské práce 
n) vyznačení geotechnických sond, 
Není předmětem bakalářské práce 
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 
Není předmětem bakalářské práce 
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 
přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje 
požární vody. 
Není předmětem bakalářské práce 
 
C.4 Katastrální situační výkres 
 
a) měřítko podle použité katastrální mapy, 
Není předmětem bakalářské práce 
b) zákres navrhované stavby, 
Není předmětem bakalářské práce 
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 
Není předmětem bakalářské práce 
C.5 Speciální situační výkresy 
Není předmětem bakalářské práce 
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku 
zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, 
technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských 
opatření:  
Není předmětem bakalářské práce 
a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace, 
Není předmětem bakalářské práce 
b) situace vegetace. 
Není předmětem bakalářské práce 
 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 



Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech 
technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v 
přiměřeném rozsahu: 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Rodinný dům byl zadán v rámci ukončení bakalářského studia na katedře 129 fakulty 
stavební oboru A+S. 

Cílem projektu bylo navrhnout rodinný dům s přidruženou funkcí. Místo projektu bylo 
určeno město Mělník a to konkrétně krásné místo pod zámkem a táhnoucími se 
vinicemi. Je zde výhled na řeku Labe a okolní lesoparky, také je možné dohlédnout až 
na soutok Labe a Vltavy. Dům je kompletně navržen z železobetonu, pro jeho čistotu, 
surovost a pravost. Tyto vlastnosti navazují na přidruženou funkci, kterou byla zvolena 
výroba vína v té nejklasičtější a původní podobě. Objekt je tedy rozdělen na tři části, 
denní, noční a vinařskou. Spojuje se zde sedlová a několik plochých střech.  

Stavba RD je navržena pro jednogenerační bydlení čtyřčlenné rodiny s garážovým 
stáním pro 2 automobily. Vinařská část je navržená pro maximální počet 14 lidí. 

Dům je atypického půdorysu, jeho tvar vychází z již už zmíněných třech částí. Noční a 
vinařská část má 3 nadzemní podlaží, denní část dvě podlaží. Dům je zahlouben o půl 
metru pod stávající výšku silnice. Do garáže vede tedy malá rampa o sklonu 8° a do 
domu sestupuje 6 malých schodů.     

Koncpet domu je ovlivneň místem ve kterém vzniká. Jeho klidová část ve váže na 
stávající zástavbu a pokračuje v linii sedlových střech. Denní část se odvrací od klidové 
části a táhne se k jihu a výhledům, které poskytuje protékající řeka Labe.  

Do domu se vstupuje v prvním podlaží, které je využíváno jako garáž a vinařství, 
záměrně je obytná část umístěna až do druhého podlaží a to z důvodu možné 
povodně. Také je obytná část oddělena od silnice a má možnost většího výhledu. V 
prvním podlaží se nachází šatna, technické zázemí, sklady, a vinárna s provozem - 
provoz a výroba vína je popsána v první části bakalářské práce. Do druhého podlaží se 
vstupuje po jediném schodišti, které nás navede rovnou do společenského denního 
prostoru, který obsahuje obývací pokoj, kuchyni a jídlení stůl. Na opačné straně domu v 
soukromé noční části, se nachází ložnice rodičů se šatnou a samostatnou koupelnou a 
wc. V této části se také nachází samostatné schodiště do posledního patra kde se 
nachází dva pokoje s šatnou a společnou koupelnou.  

Do vinařství je umožněn přístup ze dvou stran, a to z horního pozemku města Mělník a 
nebo z ulice Rybáře. Záleží jestli návštěvník chce projít vinařstvím a podívat se jak se víno 
vyrábí. Pokud tedy přichází z horního pozemku, sestupuje venkovním schodištěm na 
střechu denní části a následně vstupuje do schodiště ve věži a sestupuje až dolů do 
vinařství. Cestou ho provází ochutnávka místních vín a prohlídka výroby. 

Pozemek je oplocen ze západní, jihozápadní, jižní a jihovýchodní strany. Ze zbylých stran 
je pozemek oddělen opěrnou zdí. Místo pro popelnice bylo vybudováno po právé 
straně při vstupu v opěrné zdi, tam jsou popelnice schovány a nenarušují celkový vzhled 
stavby. 

Stavební řešení 
a) zemní práce 
Zemní práce budou obsahovat hloubení výkopů a stavebních jam. Zřetelně se vyznačí 
výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Zemní práce začnou 
probráním a vykopáním stávajících konstrukcí stavby. Přebytečné množství se uchová 
pro následné násypy pro vyvýšení zahrady.  
b) základy a podkladní beton 
Objekt bude založen na původní únosné zemině. Založení objektu je navrženo na 
základových pasech, základové poměry budou určeny geologickým průzkumem. 
Základové pasy kopírují nosné stěny s přesahem 150mm, provedeny budou z betonu 
C20/25. Základová deska bude provedena v tloušťce 100mm. Bude zde hydroizolace 
která bude sloužit i jako ochrana proti radonu 

c) svislé nosné konstrukce 
Nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové v tloušťce 200mm z 
betonu C20/25 
d) vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky pnuté v 
jednom směru.   Tvar těchto desek bude bedněním vytvarován do podoby kleneb. 
e) střešní konstrukce 
Konstrukce střech jsou řešeny také jako monolitický železobeton. 
f) schodiště 
Vyrovnávací schodiště jsou navržena jako monolitická. 
g) tepelné izolace 
Materiály a tloušťky konstrukcí jsou uvedeny v jendotlivých výkresech. 
h) výplně otvorů 
Do otvorů jsou navržena vysoce kvalitní dřevěná okna s izolačním trojsklem. 
V případě přehřívání se okna opatří pusuvnými panely. 
i) fasády 
V prvním nadzemním podlaží je dům obložen pískovcovým kamenem, dál je dům 
ponechán v surovém betonovém vzhledu. Část s vinařstvím je obložena smrkovými 
latěmi. 
j) izolace proti vodě 
Materiály, tloušťky a skladby vrstev jsou uvedeny ve výkresu komplexního řezu. 
k) příčky 
Příčky jsou vytvořeny z Liapor M150 
l) Podlahy 
V celém objektu, jsou navrženy pouze dva materiály na podlahy. V obytných částech 
jsou navrženy dubové vlisy, v hygienických částech a mechanicky namáhaých částech 
je navržena betonová stěrka. 
Materiály, tloušťky a skladby vrstev jsou uvedeny ve výkresu komplexního řezu. 
m) truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
Uvedeno v přiložené dokumentaci 
n) větrání místnosti 
Větrání místností je přirozené, u WC a kuchyně je zde navrženy podtlakové jednotky.  



o) terénní úpravy 
Okolní zpevněné plochy jsou řešeny z žulového kamene. Viz. výkresy 
 
a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční 
a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně 
technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - 
tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis 
řešení, výpis použitých norem). 
 
Architektonické řešení: viz. výše 
Výtvarné řešení: Budova je řešena v zakladních barvách dřeva, kamene a betonu. 
Materiálové řešení: V exteriéru je použit - beton, kámen, dřevo, sklo, kov. 
Dispoziční řešení: viz. výše 
Konstrukční a stavebně technické řešení: viz. výše 
Technické vlastnosti stavby: Stavba je ohodnocena v energetickém štítku hodnotou B 
velmi úsporná 
Stavební fyzika - osvětlení: viz. příloha TZB 
Stavební fyzika - oslunění: není řešením 
Stavební fyzika - tepelná technika: není řešením 
Stavební fyzika - akustika: není řešením 
Stavební fyzika - vibrace: není řešením 

Výpis použitých norem: Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
Norma ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny, Norma ČSN 74 3001 Schodiště, Norma 
ČSN EN 13820 LOP, Norma ČSN 730 540 Tepelná ochrana budov, Návrh a posouzení 
schodiště dle ČSN 73 4130, Vyhláška Č. 398/2009 SB. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy 
jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících 
konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty 
stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně 
grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních 
konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením 
včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s 
ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s 
výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického 
rozlišení charakteristického materiálového řešení základních 
konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, 
barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující 
začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny). 

Byly zpracovány tyto výkresy: viz. obsah technické části 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, 
výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu 
její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty 
užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo 
technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické 
podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a 
podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky 
na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, 
technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; 
specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 
stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem). 

Popis navrženého konstrukčního systému stavby SO1: Obvodová stěna je navržena jako 
sendvičová a je sestavena z železobetonové stěny 200mm, tepelné izolace 200mm a 
venkovní betonové vrstvy 100mm. Návrh zvláštních neobvyklých konstrukcí nebo 
technologických postupů není předmětem bakalářské práce. 
Zajištění stavební jámy - není předětem bakalářské práce 
Výpis použitých norem: Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
Norma ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny, Norma ČSN 74 3001 Schodiště, Norma 
ČSN EN 13820 LOP, Norma ČSN 730 540 Tepelná ochrana budov, Návrh a posouzení 
schodiště dle ČSN 73 4130, Vyhláška Č. 398/2009 SB. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Pro výpočty byl použit software Svoboda - Teplo, Energie, Area 
 
b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou 
zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických 
betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové 
konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.). 
Není předmětem bakalářské práce 
 
c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné 
konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních 
prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud 
na konstrukci působí dynamické namáhání). 
Není předmětem bakalářské práce 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol 
spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití). 
Není předmětem bakalářské práce 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby  
a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, 
stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních 
konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení 
jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska 
třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření 
plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu 
únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení 
odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich 



zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného 
prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním  
pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení 
zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch 
pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými 
hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných 
míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, 
popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární 
techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení 
stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 
bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich 
umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro 
provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a 
bezpečnostních značek a tabulek). 
Není předmětem bakalářské práce 
 
b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 
nebo 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem 
požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který 
upravuje technické podmínky požární ochrany). 
Není předmětem bakalářské práce 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb  
 
Technická zpráva 
a) kanalizace 
Splašková kanalizační přípojka bude napojena do veřejného jednotného kanalizačního 
řádu. Připojení se porvede ve spádu k veřejné stoce, uložení do pískového lože. Revizní 
šachta je kruhová 600mm, a bude umístěna na přístupné části pozemku. Svodné 
potrubí je co nejkratší cestou vedeno z objektu a je vedeno ve spádu k veřejnému řádu. 
Při prostupu základek bude ležaté potrubí uloženo v chráničce. Přechody mezi ležatým 
a svislým odpadním potrubím jsou řešeny dvěma koleny 45°. Svislé odvětrávání bude 
nad plochou střechou a sedlovou střechou a nebo po konzultaci ukončeno 
přivzdušňovacím ventilem. Připojovací potrubí bude vedeno v předstěnách a v kuchyni 
za kuchyňskou linkou nebo část v podlaze. Odvod dešťové vody z plochých střech je 
řešeno vodorovným žlabem, který je napojen na svod. a dále vyspádování střechy k 
dalšímu svodu. Dále je dešťová voda odvedena do retenční nádrže odkud je zpětně 
využívána na splachování wc a zalévání zahrady.  
b) vodovod 
Jako zdroj vody bude využit veřejný vodovodní řád. Voda je přiváděna vodovodní 
přípojkou uloženou do pískového lože. Přípojka je ukončena vodoměrnou soustavou s 
uzávěrem vody a vodoměrem, která je umístěna v technické místnosti v garáži. Potrubí 
je pak přivedeno do zásobníku vody, který je ohříván tepelným čerpadlem a dále 
rozvádí vodu po objektu. viz. dokumentace. Po objektu je potrubí vedeno v 
předstěnách a podlaze. Všechna potrubí budou izolována. 
c) vytápění  
Vytápění domu je řešeno teplovodní otopnou soustavou. Dům je vytápěn vodou ze 
zásobníku tepelného čerpadla. V RD se nachází podlahové konvektory s ventilátorem v 
hlavních obytných místnostech. Podlahové konvektory bez ventilátoru jsou navrženy v 
ložnici a pokojích. V koupelnách jsou navrženy otopné žebříky. Ve zbývajících 

místnostech jsou navrženy nástěná otopná tělesa. Potrubí je vedeno ve stěnách a v 
podlaze a do dalších podlaží je vedeno stoupacím potrubím.  
d) větrání 
Objekt je navržen s přirozeným větráním. WC a koupelny jsou navrženy s přirozeným i 
nuceným odvětráváním.  
e) elektroinstalace 
Objekt je napojen na veřejnou elektrickou síť přes přípojkovou skříň, ve které se nachází 
eletroměr, hlavní jistič, okruh pro zahradní osvětlení, ovládání vrat a čerpadla z retenční 
nádrže. Odtud vede do domovní rozvodnice, kde se vedení rozděluje na základní 
okruhy a samostatné spotřebičové okruhy, na správné zapojení a vedení okruhů musí 
dbát specializovaný odborník. 
f) navrhované parametry 
Tepelně technické posouzení bylo provedeno v programu Teplo (Svoboda software), 
pro dodržení doporučených hodnot součinitele prostupu tepla byla navržena 
odpovídající tloušťka tepelné izolace. Výpočtové parametry interiéru je teplota 20°C a 
relativní vlhkost 50%. Výpočtové parametry exteriéru jsou dle umístění stavby, minimální 
teplota je -13°C a relativní vlhkost 84%. Objekt budou trvale obývat 4 osoby, minimální 
množství čerstvého vzduchu pro jednu osobu je 25-50m3/h. V příloze je přiložen 
energetický štítek obálky budovy.  

E Dokladová část 
Není předmětem bakalářské práce. 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných 
právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými 
osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 
právních předpisů. 
Není předmětem bakalářské práce. 
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 
orgánů  
Není předmětem bakalářské práce. 
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
Není předmětem bakalářské práce. 
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 
Není předmětem bakalářské práce. 
E. 2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení 
stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a 
bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 
Není předmětem bakalářské práce. 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů 
Není předmětem bakalářské práce. 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
Není předmětem bakalářské práce. 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 
energií  
Viz. příložení listy na konci technické zprávy. 
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených 
v průběhu zpracování dokumentace 
Není předmětem bakalářské práce.




