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Abstrakt 
Bakalá�ská práce je zam��ena na návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného 
domu s um�leckým ková�stvím. Jedná se o dvoupodla�ní rodinný d�m a jednopodla�ní 
um�lecké ková�ství v obci Bruzovice. D�m je navr�en pro �ty��lenou rodinu. Hlavní 
dispozi�ní my�lenkou bylo odd�lení �ásti soukromé od �ásti ve�ejné provozovny. Jako hlavní 
stavební materiál byly pou�ity vápenopískové tvárnice pro jejich vynikající akustické 
vlastnosti.�
�
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Abstract 
Bachelors thesis is focused on design and elaboration of design documentation of detaged 
house with smithcraft. It is abouth a twe-storey house with a one-storey practice area localed 

in fillage Bruzovice. The house is designed for four people. The main disposal idea was the 

separatioun fo priváte area from practic area. As a main building material were used lime-

sand bricks for their excelent acoustic properites.�
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Úvod: 

Tato bakalá�ská práce �e�í novostavbu rodinného domu s um�leckým ková�stvím 

v obci Bruzovice. Rodinný d�m a ani um�lecké ková�ství není podsklepeno. Rodinný 

d�m je �e�en jako dvoupodla�ní a um�lecké ková�ství jako jednopodla�ní objekt. 

Rodinný d�m a um�lecké ková�ství rozd�luje plocha suchého stání pro osobní 

automobil. P�ístup k objektu je ze severní strany z vozovky na zpevn�nou komunikaci. 

Novostavba rodinného domu je ur�ena pro 4�lenou rodinu. Jako nosné zdivo byly 

po�ity vápenopískové tvárnice pro jejich vynikající akustické vlastnosti.  

Práce je zam��ena p�edev�ím na zpracování projektové dokumentace rodinného 

domu a um�lecké kovárny. D�le�itým bodem je i zpracování základové konstrukce pro 

buchar, který se nachází v um�lecké kovárn�. 

Toto téma je zajímavé svým nev�edním výb�rem provozovny. Akustická stránka 

je �e�ena odd�lením obou budov a zvolením vhodných akustických materiál�. 

Architektonickým výrazem stavba nenaru�í ráz okolí. Ve své práci jsem se 

sna�ila zu�itkovat ve�keré dosa�ené znalosti za uplynulé studium a vytvo�it ucelený 

projekt. Rodinný d�m byl navr�en v souladu s platnými normami. 
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A Pr�vodní zpráva 

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

a) název stavby, 

Rodinný d�m s um�leckým ková�stvím 

b) místo stavby  

Bruzovice, parc. �. 3488/1, katastrální území Frýdek-Místek 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

Aneta Vrbová, Sob��ovice 68, Sob��ovice 739 38 

b) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo 

- 

c) obchodní firma nebo název, I�, bylo-li p�id�leno, adresa sídla (právnická 
osoba). 

-  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), I�, bylo-li 
p�id�leno, adresa sídla, 

- 

b) jméno a p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo �eskou 
komorou autorizovaných in�enýr� a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným 
oborem, pop�ípad� specializací jeho autorizace, 

Kate�ina P�chuvková 
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c) jména a p�íjmení projektant� jednotlivých �ástí projektové dokumentace v�etn�
�ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou 
komorou architekt� nebo �eskou komorou autorizovaných in�enýr� a technik�
�inných ve výstavb�, s vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jejich 
autorizace. 

Kate�ina P�chuvková 

A.2 Seznam vstupních podklad�

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat�eních, na jejich� základ� byla 
stavba povolena (ozna�ení stavebního ú�adu / jméno autorizovaného inspektora, 
datum vyhotovení a �íslo jednací rozhodnutí nebo opat�ení), 

Stavba byla povolena stavebním ú�adem ve Frýdku-Místku. Projektová dokumentace 
byla vyprojektována 5/2014 v souladu s vyhlá�kou 499/2006 Sb., která byla dopln�na 
vyhlá�kou 62/20013. Odpov�dný projektant : Kate�ina P�chuvková. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejím� 
základ� byla zpracována projektová dokumentace pro provád�ní stavby, 

K zpracování byla vyu�ita katastrální mapa katastrálního území Bruzovice, terénní 
pr�zkum 5/2013, geometrické zam��ení pozemku p�edané zadavatelem, smlouva o dílo 
a ústní zadání vy��ené na míst� samém p�i jednáních. 

c) dal�í podklady. 

Zákonem �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon)       
ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�

Vyhlá�ka �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve zn�ní vyhlá�ky 62/2013 Sb. 

Vyhlá�ka �. 501/2006 Sb. o obecných po�adavcích na vyu�ívání území, ve zn�ní 
pozd�j�ích p�edpis�

Vyhlá�ka �. 503/2006 Sb. o podrobn�j�í úprav� územního rozhodování, územního 
opat�ení a stavebního �ádu, ve zn�ní vyhlá�ky �.63/2013 Sb. 

Zákonem �. 360/1992 Sb., autoriza�ní zákon ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�

Zákonem �. 133/1985 Sb.,  o po�ární ochran�, ve zn�ní zákona �.186/2006 Sb. 

Zákonem �.4 06/2000 Sb., o hospoda�ení s energií 
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Zákonem �. 20/1991 Sb., o pé�i o zdraví lidu 

Zákonem �. 1174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe�ností práce 

Zákonem �. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na výrobky

Na�ízením vlády �. 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích 

Na�ízením vlády �. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví p�i práci 

Zákon 258/2000 Sb. a na�ízením vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed 
nep�íznivými ú�inky hluku a vibracím 

Vyhlá�kou �. 268/2009 Sb., o technických po�adavcích na stavby, ve zn�ní vyhl. �. 
20/2013 Sb. 

Vyhlá�kou �. 246/2001 Sb., o po�ární prevenci 

Vyhlá�kou �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách po�ární ochrany staveb 

Vyhlá�kou �. 268/2009 Sb., o technických po�adavcích stavby 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah �e�eného území, 

Jedná se o výstavbu nového rodinného domu s um�leckým ková�stvím a stavbami 
zaji��ujícími jeho funk�nost (elektrovod v zemi, vodovodní p�ípojka, spla�ková 
kanaliza�ní p�ípojka s napojením na �umpu, de��ová kanaliza�ní p�ípojka s napojením 
na akumula�ní a vsakovací jímku dopln�nou o dva zasakovací drény z flexibilního PVC 
potrubí DN 100, oplocení, zpevn�né plochy, sjezd). Stavba �umpy je stavbou do�asnou, 
do doby vybudování ve�ejné kanalizace v této lokalit�. Pozemek par. �. 3488/1 
v katastrálním území Frýdek-Místek se nachází v zastavitelné plo�e obce Bruzovice. 
Tento pozemek je ve vlastnictví investora a nenachází se na n�m �ádné stavby. 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis�1) (památková rezervace, 
památková zóna, zvlá�t� chrán�né území, záplavové území apod.), 

Navrhovaná stavba se nenachází v památkovém ani v p�írodním území. Pozemek není 
v záplavovém území. Pozemek podléhá ochran� zem�d�lského p�dního fondu. 
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c) údaje o odtokových pom�rech, 

Spla�kové vody budou �e�eny samostatn�, tj. mimo srá�kových vod z okap�. Srá�kové 
vody budou vedeny do vsakovací jímky. Ulo�ení potrubí bude do pískového lo�e 10 cm 
a obsypem 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být �ádné trvalé konstrukce 
ani vy��í porosty. De��ová kanaliza�ní p�ípojka s napojením na akumula�ní a vsakovací 
jímku dopln�nou o dva zasakovací drény z flexibilního PVC potrubí DN 100. 

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas, 

Pozemek se nachází v zastavitelné plo�e, v zón� smí�ené obytné, v které je stavba 
rodinného domu p�ípustná. Stavba rodinného domu byla územn� povolená. Pozemek 
podléhá ochran� zem�d�lského p�dního fondu a nenachází se v památkov� chrán�ném 
území. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s regula�ním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v 
p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v u�ívání stavby údaje o jejím 
souladu s územn� plánovací dokumentací, 

Pozemek se nachází v zastavitelné plo�e, v zón� smí�ené obytné, ve které je stavba 
rodinného domu p�ípustná.  

f) údaje o dodr�ení obecných po�adavk� na vyu�ití území, 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhlá�kou 
62/2013 Sb. a vyhlá�ky 503/2006. Stavební pozemek je ur�en pro výstavbu rodinného 
domu. �e�ení nem�ní vyu�ití. 

g) údaje o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán�, 

Budou respektovány po�adavky jednotlivých správc� sítí a dot�ených orgán�. 

- Magistrát m�sta Frýdku-Místku, koordinované stanovisko � nový rodinný d�m bude 
od osy místní komunikace vzdálen min. 10 m , oplocení pozemku bude umíst�no 1,5 m  
od hranice pozemku. 

- Magistrát m�sta Frýdku-Místku, souhlas k trvalému odn�tí p�dy ze ZPF 

- Obecní ú�ad Bruzovice, silni�ní správní ú�ad � rozhodnutí o povolení p�ipojení 
sousední nemovitosti k místní komunikaci 
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- Policie �eské republiky, územní obor Frýdek-Místek � souhlasné stanovisko se 
z�ízením sjezdu na pozemní komunikaci 

- Dalkia �eská republika, a.s. � v �e�ené lokalit� se nenachází horkovodní rozvody 
v majetku spole�nosti 

- Dalkia Industry CZ, a.s. � nedojde ke styku s �ádným vedením v nap��ové hladin�
lokální distribu�ní soustavy, nedojde ke styku se za�ízením pro výrobu a rozvod tepelné 
energie 

- �EZ ICT Services, a.s. � nenachází se komunika�ní vedení v majetku spole�nosti 

- Sitel, spol. s r.o. � nenachází se �ádná podzemní vedení a za�ízení ve�ejné 
komunika�ní sít� ve vlastnictví spole�nosti 

- TS a.s. � nedojde ke styku s kabely ve správ� spole�nosti 

- Povodí Odry státní podnik � bylo vydáno souhlasné stanovisko, byl zpracován 
hydrogeologický posudek, kde bylo prokázáno, �e nedojde k zamok�ení sousedních 
pozemk�

- UPC  �eská republika. a.s. � v �e�ené lokalit� se nenachází podzemní vedení ve�ejné 
komunika�ní sít� a za�ízení v majetku spole�nosti 

- Green Gas DPB, a.s. � v �e�ené lokalit� se nenachází plynovody ani jiná za�ízení 
v majetku spole�nosti 

- GTS Czech s.r.o -  �e�ené lokalit� se nenachází �ádné podzemní vedení a za�ízení 
ve�ejné komunika�ní sít� v majetku spole�nosti 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. � p�ipomínky k p�edlo�ené 
projektové dokumentaci  

h) seznam výjimek a úlevových �e�ení, 

Ve vztahu k projektu nebyly �ádné výjimky a úlevy �e�eny. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic, 

Realizace projektu si nevy�ádala �ádné související investice. 
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j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 

Parc. �. 3488/16, katastrální území Frýdek-Místek, obec Bruzovice, vlastník: Jaromír 
Vrba 

Parc. �. 3488/21, katastrální území Frýdek-Místek, obec Bruzovice, vlastník: Ji�í Karas 

Parc. �. 3488/34, katastrální území Frýdek-Místek, obec Bruzovice, vlastník: Radim 
P�chuvvka a Monika P�chuvková 

Parc. �. 3488/35, katastrální území Frýdek-Místek, obec Bruzovice, vlastník: Radim 
P�chuvvka a Monika P�chuvková 

Parc. �. 3488/36, katastrální území Frýdek-Místek, obec Bruzovice, vlastník: obec 
Bruzovice 

Parc. �. 3488/37, katastrální území Frýdek-Místek, obec Bruzovice, vlastník: Radim 
P�chuvvka a Monika P�chuvková 

Parc. �. 3488/39, katastrální území Frýdek-Místek, obec Bruzovice, vlastník: Ji�í Karas 

A.4 Údaje o stavb�

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby, 

Jedná se o výstavbu nového rodinného domu se stavbami zaji��ující jeho funk�nost. 
Parcela, na ní� má stát nový rodinný d�m, slou�í jako zahrada. P�i návrhu stavby byly 
respektovány podmínky stanovené územním plánováním obce Bruzovice. 

b) ú�el u�ívání stavby, 

Jedná se o rodinný d�m a stavbu pro rodinnou rekreaci a stavbu um�leckého ková�ství. 

c) trvalá nebo do�asná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�1) (kulturní památka 
apod.), 

Nevztahuje se k danému projektu 
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e) údaje o dodr�ení technických po�adavk� na stavby a obecných technických 
po�adavk� zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání staveb, 

Stavba spl�uje po�adavky na výstavbu dané vyhlá�kou �. 268/2009 Sb., o technických 
po�adavcích na stavby a v souladu na po�adavky normy �SN 73 
4303:2004+Z1+Z2+Z3 � Obytné budovy. 

Rodinný d�m není ur�en pro bezbariérové u�ívaní. 

f) údaje o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán� a po�adavk� vyplývajících z jiných 
právních p�edpis�2), 

Stavební ú�ad ud�lil souhlas se studií rodinného domu. P�ipomínky dot�ených orgán�
byly do dokumentace zpracovány. 

- Magistrát m�sta Frýdku-Místku, koordinované stanovisko � nový rodinný d�m bude 
od osy místní komunikace vzdálen min. 10 m , oplocení pozemku bude umíst�no 1,5 m  
od hranice pozemku. 

- Magistrát m�sta Frýdku-Místku, souhlas k trvalému odn�tí p�dy ze ZPF 

- Obecní ú�ad Bruzovice, silni�ní správní ú�ad � rozhodnutí o povolení p�ipojení 
sousední nemovitosti k místní komunikaci 

- Policie �eské republiky, územní obor Frýdek-Místek � souhlasné stanovisko se 
z�ízením sjezdu na pozemní komunikaci 

- Dalkia �eská republika, a.s. � v �e�ené lokalit� se nenachází horkovodní rozvody 
v majetku spole�nosti 

- Dalkia Industry CZ, a.s. � nedojde ke styku s �ádným vedením v nap��ové hladin�
lokální distribu�ní soustavy, nedojde ke styku se za�ízením pro výrobu a rozvod tepelné 
energie 

- �EZ ICT Services, a.s. � nenachází se komunika�ní vedení v majetku spole�nosti 

- Sitel, spol. s r.o. � nenachází se �ádná podzemní vedení a za�ízení ve�ejné 
komunika�ní sít� ve vlastnictví spole�nosti 

- TS a.s. � nedojde ke styku s kabely ve správ� spole�nosti 

- Povodí Odry státní podnik � bylo vydáno souhlasné stanovisko, byl zpracován 
hydrogeologický posudek, kde bylo prokázáno, �e nedojde k zamok�ení sousedních 
pozemk�
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- UPC  �eská republika. a.s. � v �e�ené lokalit� se nenachází podzemní vedení ve�ejné 
komunika�ní sít� a za�ízení v majetku spole�nosti 

- Green Gas DPB, a.s. � v �e�ené lokalit� se nenachází plynovody ani jiná za�ízení 
v majetku spole�nosti 

- GTS Czech s.r.o -  �e�ené lokalit� se nenachází �ádné podzemní vedení a za�ízení 
ve�ejné komunika�ní sít� v majetku spole�nosti 

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. � p�ipomínky k p�edlo�ené 
projektové dokumentaci  

g) seznam výjimek a úlevových �e�ení, 

Dokumentace je v souladu s po�adavky dot�ených orgán�, p�ipomínky byly do 
dokumentace zapracovány. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, u�itná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et u�ivatel� / pracovník�
apod.), 

Zastav�ná plocha rodinného domu : 184,2  m2. 

Zastav�ná plocha um�lecké kovárny : 91,98  m2  

Obestav�ný  prostor rodinného domu : 605,108 m3 

Obestav�ný prostor um�lecké kovárny : 438,89 m3 

U�itná plocha rodinného domu : 157,08 m2 

U�itná plocha um�lecké kovárny : 75,53 m2 

Po�et u�ivatel� : 4 

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s 
de��ovou vodou, celkové produkované mno�ství a druhy odpad� a emisí, t�ída 
energetické náro�nosti budov apod.), 

Spla�kové vody budou svedeny do �umpy o objemu 13,0 m3, která bude umíst�na na 
pozemku investora. Ro�ní spot�eba vody bude cca 219 m3/rok.  

Dle pr�kazu energetické náro�nosti budovy je vypo�tená ro�ní spot�eba energie 171 
kWh. Budova je hodnocena do kategorie C. 
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j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 
etapy), 

Zahájení : 2014 

Dokon�ení : 2016 

Lh�ta výstavby : 2 roky 

Stavba je �len�na na stavební objekty, ale realizace bude provád�na jako celek.  

Zám�rem investora a p�edm�tem projektu je vybudování nového rodinného domu 
s um�leckým ková�stvím se stavbami zaji��ující jeho funk�nost. 

k) orienta�ní náklady stavby. 

Stavba rodinného domu obsahuje :   

- p�ízemí :  zádve�í, samostatné WC, chodbu, technickou místnost, koupelnu s wc, 

pracovnu, lo�nici s �atnou, obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. 

- 2. podla�í : 2x pokoje, wc, koupelna 

P�edpokládaná orienta�ní celková cena rodinného domu a um�leckého ková�ství �iní 

cca 7 180 000 K�. Rozpo�tová cena se m��e li�it od skute�né ceny v závislosti na 

pou�itých materiálech. 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 

Dvoupodla�ní rodinný d�m 

Sou�ástí toho bude : - vlastní objekt rodinného domu s gará�í 

    - manipula�ní plochy 

    - terénní a sadové úpravy 

    -likvidace odpadních vod (�umpa) 

    - likvidace de��ových vod (vsakovací jímka) 

    - p�ípojka vodovodu 

    - p�ípojka metrické energie NN 
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Jednopodla�ní um�lecké ková�ství 

Sou�ástí toho bude : - vlastní objekt um�leckého ková�ství 

    - manipula�ní  plochy 

�
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Stavba rodinného domu a um�leckého ková�ství bude realizována na pozemku 
objednatele v zastavitelné plo�e Bruzovice. Stavba je v souladu s územním plánem obce 
Bruzovice. Rozsah staveni�t� je situován na par. �. 3488/1 katastrální území Frýdek-
Místek. Podle poznatk� ze sousedních staveb je staveni�t� pro stavbu uva�ovaného 
objektu vhodné a základové pom�ry jsou jednoduché. Stavební pozemek je dob�e 
dostupný z místní komunikace a in�enýrské sít� jsou v dostate�né vzdálenosti 
budoucího objektu. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.), 

Byla provedena prohlídka v okolí stavby. Byl proveden pr�zkum a posouzení 
hydrogeologických pom�r� pro zasakování srá�kových vod. Utrácení srá�kových vod 
z okap� st�echy zasakováním do geologického podlo�í je zde mo�né, p�i spln�ní daných 
podmínek, které byly spln�ny. Jedná se o podmínku zasakování odvád�ných de��ových 
vod p�es plo�nou vsakovací soustavu, která je �e�ena akumula�ním zásobníkem o 
pr�m�ru DN  1000, hloubky 3 m s p�epadem do vsakovací jímky pr�m�ru DN 1000 a 
hloubky 3 m � dopln�nou o dva zasakovací drény � cca 2x13 m, z flexibilního PVC 
potrubí DN 100. 

Radonový pr�zkum (�. 14/09/2012) pozemku byl proveden s výsledkem nízký 
radonový index. Stavba nevy�aduje realizaci speciálních protiradonových opat�ení. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma, 

Novostavba musí být postavena minimální vzdáleností (dle �SN 73 4301) � 2 m od 
hranice pozemku a sou�asn� 7 m od stávající výstavby. 

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

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém  nebo poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom�ry v území, 

Stavba bude realizována ve stávající zastav�né �ásti obce. Ve�keré stavební práce budou 
provád�ny tak, aby nedocházelo k obt��ování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, 
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ot�esy, prachem apod. nad p�íslu�nou mez. Po realizaci stavby nebudou zhor�eny 
hygienické podmínky v jejím okolí. Dále bylo provedeno posouzení hydrogeologických 
pom�r� pro mo�nost zasakování srá�kových vod do podlo�í. P�ípadné zne�i�t�ní 
komunikace dopravou z prostoru staveni�t� bude neprodlen� odstran�no. Odpady 
vzniklé b�hem stavebních prací budou t�íd�ny, jejich likvidaci zajistí dodavatel nebo 
investor stavby. Likvidace bude provád�na v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o 
odpadech ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� a vyhlá�ky M�P �R �. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady vyhlá�ky �. 502/2004 Sb., kterou se m�ní vyhlá�ky 
�. 503/2004 Sb., kterou se m�ní vyhlá�ka �. 381/2001 Sb. katalog odpad�. Pro výstavbu 
nebudou pou�ívány materiály, u kterých není znám zp�sob jejich zne�kod�ování. Jak 
p�i samotné realizaci, tak p�i p�ípravných pracích budou vznikat odpady. Odpady 
zne�i�t�né �kodlivinami budou za�azeny do kategorie N a bude s nimi nakládáno jako 
s nebezpe�ným odpadem. Odstran�ní provede odborná firma vlastnící platné oprávn�ní 
k nakládání s nebezpe�nými odpady. Odpady budou zat�íd�ny podle vyhlá�ky M�P �. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpad�. 

f) po�adavky na asanace, demolice, kácení d�evin, 

Asanace nejsou p�edm�tem �e�ení navrhované stavby. V p�edm�tném míst� navrhované 
stavby se v sou�asné dob� nenachází �ádná vzrostlá zele� ani ke�e, které by byly 
p�edm�tem odstran�ní. 

g) po�adavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�
ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé), 

V rámci stavby nedojde k záboru zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk� ur�ených 
k pln�ní funkce lesa. 

h) územn� technické podmínky (zejména mo�nost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 

Rodinný d�m bude napojen elektrovodem v zemi na nadzemní vedení NN, vodovodní 
p�ípojkou vodovodní sí� DN 150, kanaliza�ní (spla�kové) vody do �umpy a de��ové 
vody p�es akumula�ní jímku do vsakovací jímky 

Pozemek parc.�. 3488/1, katastrální území Frýdek-Místek je napojen na místní 
komunikaci na parc.�. 3488/36, katastrálního území Frýdek-Místek pomocí nového 
vjezdu. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice. 

Stavba nevy�aduje zvlá�tní opat�ení. Nejsou �ádné podmi�ující stavby. P�ed zahájením 
stavebních prací se musí vyty�it in�enýrské sít�. 
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B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Ú�el u�ívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

U�ívání stavby je ur�eno pro bydlení a rodinnou rekreaci. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �e�ení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �e�ení, 

Z urbanistického hlediska se stavba nachází v zastavitelné plo�e obce. Okolní zástavba 
je slo�ena p�evá�n� z rodinných dom�. 

b) architektonické �e�ení - kompozice tvarového �e�ení, materiálové a barevné 
�e�ení. 

Architektonicky je stavba navr�ena tak, aby odpovídala po�adavk�m na provozní a 
technické �e�ení. Stavba vychází z po�adavk� objednatele. Architektura a umíst�ní 
nového objektu nijak nenaru�uje ráz okolní krajiny a zástavby. Dispozi�ní �e�ení stavby 
vycházelo z po�adavku objednatele. 

B.2.3 Celkové provozní �e�ení, technologie výroby  

Dispozi�n� je objekt rodinného domu rozd�len na �ást spole�enskou, ve které je 
umíst�na i gará� a �ást klidovou. Koupelny a WC jsou u míst�ny v klidové �ásti domu. 
Technologie objektu je soust�ed�na do technické místnosti kam jsou vedeny i p�ípojky 
vodovodu a elektra. 

B.2.4 Bezbariérové u�ívání stavby  

Rodinný d�m bezbariérové �e�ení nevy�aduje � není �e�eno. V blízkém okolí budou 
zpevn�né plochy provedeny ze zámkové dla�by vyspádovány voln� k travnaté plo�e. 
Bezbariérové �e�ení zpevn�ných ploch není vy�adováno. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i u�ívání stavby 

Ke v�em za�ízením obdr�í u�ivatel návody k jejich údr�b�, které je bezpodmíne�n�
nutné dodr�ovat. Vlastní p�ístup k objektu se musí dodr�ovat �istý, zvlá�� v zimním 
období. 
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B.2.6 Základní charakteristika objekt�

a) stavební �e�ení, 

Rodinný d�m a um�lecké ková�ství je navr�eno jako zd�né, dvoupodla�ní, 
nepodsklepené s pultovou a plochou st�echou. Sklon st�e�ních rovin je 2° a 10°. 
Rodinný d�m  bude napojen na stavby zaji��ující jeho funk�nost � elektrovod v zemi, 
vodovodní p�ípojka, spla�ková kanaliza�ní p�ípojka s napojením na �umpu, de��ová 
kanaliza�ní p�ípojka s napojením na akumula�ní a vsakovací jímku dopln�nou o dva 
zasakovací drény z flexibilního PVC potrubí DN 100. Stavební parcela bude oplocena, 
nachází se zde také zpevn�né plochy a sjezd. Zpevn�né plochy budou provedeny ze 
zámkové dla�by. 

b) konstruk�ní a materiálové �e�ení, 

Obvodové st�ny jsou tvo�eny vápenopískovými tvárnicemi KS �  LD 10DF/300 LD o 
tlou��ce 300 mm s vn�j�ím kontaktním zateplovacím systémem  ISOVER TF PROFI o 
tlou��ce 100 mm. Vnit�ní nosné zdivo je také tvo�eno vápenopískovými tvárnicemi KS 
� LD 10DF/300 LD o tlou��ce 300 mm. Vnit�ní nenosné zdivo je tvo�eno 
vápenopískovými tvárnice KS � LD 8DF/115 o tlou��ce 115 mm. Jako výpln� otvor�
jsou pou�ita okna REHAU GENEO a gará�ová sek�ní vrata HORMANN. Jako st�e�ní 
konstrukce je pou�ita plechová st�echa se sádrokartonovým podhledem a plochá st�echa 
o spádu 2°. Nosné stropní konstrukce tvo�í p�edpjatý stropní panel SPIROLL o tlou��ce 
200 mm. 

V budov� um�lecké kovárny se nachází komínové t�leso SCHIEDEL UNI *** PLUS, 
typ UNI 20, o rozm�rech 360x360 mm s vlo�kou o 	 150 mm, na který navazuje 
ková�ská výhe�.  

c) mechanická odolnost a stabilita. 

V�echny konstruk�ní �ásti byly staticky posouzeny. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

a) technické �e�ení, 

- 

b) vý�et technických a technologických za�ízení. 

Na stavb� se nevyskytují technologická za�ízení staveb. 
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B.2.8 Po�árn� bezpe�nostní �e�ení 

a) rozd�lení stavby a objekt� do po�árních úsek�, 

Rodinný d�m je navrhnut jako jeden po�ární úsek N1.01.- N2 a um�lecké ková�ství je 
navrhnuto jako samostatný po�ární úsek N2.01. V�e je posouzeno ve správ� Po�árn�
bezpe�nostního �e�ení. 

b) výpo�et po�árního rizika a stanovení stupn� po�ární bezpe�nosti, 

Rodinný d�m je za�azen do II. SPB.  

Um�lecké ková�ství : Pv = 7.028 kg/m2 a za�azen do I.SPB. 

c) zhodnocení navr�ených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk� v�etn�
po�adavk� na zvý�ení po�ární odolnosti stavebních konstrukcí, 

Stavba je navr�ena dle platných p�edpis� a norem a spl�uje následující po�adavky : 
zachování únosnosti a stabilit konstrukce po ur�itou dobu, omezení rozvoje a �í�ení 
ohn� a kou�e ve stavb�. 

d) zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest, 

Stavba je navr�ena dle platných p�edpis� a norem a spl�uje následující po�adavky : 
umo�n�ní evakuace osob a zví�at. Stavba umo��uje evakuaci osob. V�echny únikové 
cesty vedou na volné prostranství.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po�árn� nebezpe�ného 
prostoru, 

Stavba je navr�ena dle platných p�edpis� a norem a spl�uje následující po�adavky : 
omezení �í�ení po�áru na sousední stavbu.  Stavba neohro�uje okolní stavby.

f) zaji�t�ní pot�ebného mno�ství po�ární vody, pop�ípad� jiného hasiva, v�etn�
rozmíst�ní vnit�ních a vn�j�ích odb�rných míst, 

Stavba je navr�ena dle platných p�edpis� a norem a spl�uje následující po�adavky : 
objekt spl�uje podmínku pro upu�t�ní od vnit�ního odb�rního místa, proto v tomto 
objektu nebude navrhován. Podzemní hydrant se nachází do vzdálenosti 100 m od 
objektu na DN 150.  

V objektu rodinného domu jsou navr�eny dva hasicí p�ístroje s hasící schopností 34A a 
sou�asn� 183B umíst�ný v gará�i. V um�leckého ková�ství je navr�en hasicí p�ístroj 
hasící schopnosti 21A. 
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g) zhodnocení mo�nosti provedení po�árního zásahu (p�ístupové komunikace, 
zásahové cesty), 

Stavba je navr�ena dle platných p�edpis� a norem a spl�uje následující po�adavky : 
umo�n�ní bezpe�nostního zásahu po�ární ochrany.

h) zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická za�ízení), 

Stavba je navr�ena dle platných p�edpis� a norem a spl�uje následující po�adavky.

i) posouzení po�adavk� na zabezpe�ení stavby po�árn� bezpe�nostními za�ízeními, 

Stavba je navr�ena dle platných p�edpis� a norem a spl�uje následující po�adavky. Dle 
vyhlá�ky 23/2008 Sb. musí být rodinný d�m vybaven za�ízením autonomní detekce a 
signalizace . Jedno �idlo bude umíst�no u východu z objektu (zádve�í 1.NP) a druhé 
v 2.NP na chodb�. 

j) rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstra�ných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek. 

Stavba je navr�ena dle platných p�edpis� a norem a spl�uje následující po�adavky  a 
není nutno navrhovat rozmíst�ní výstra�ných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek.

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) kritéria tepeln� technického hodnocení, 

Stavba je v souladu s p�edpisy a normami pro  úsporu energie a ochrany tepla. Spl�uje 
po�adavky normy �SN 73 0540 � 2 a spl�uje po�adavky  §6a zákona 406/2013 Sb., o 
energetické náro�nosti budov. Skladby obvodových konstrukcí budou spl�ovat 
po�adavky normy �SN 73 0540 � 2 na po�adovaný sou�initel prostupu tepla Un. 

b) energetická náro�nost stavby, 

Stavba je dle energetického �títku za�azeno do kategorie B. 

c) posouzení vyu�ití alternativních zdroj� energií. 

Nejsou navrhovány. 
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B.2.10 Hygienické po�adavky na stavby, po�adavky na pracovní a komunální 
prost�edí.  Zásady �e�ení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, 
zásobování vodou, odpad� apod.) a dále zásady �e�ení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, pra�nost apod.). 

V�trání místností je navr�eno p�irozené okny pop�. dve�mi. Odtah par v kuchyni bude 
zaji�t�n digesto�í s vým�nným filtrem. Vytáp�ní je �e�eno podlahovým vytáp�ním díky 
elektrickému bojleru. Zásobování pitnou vodou bude zaji�t�no p�ipojením 
k vodovodnímu �ádu. Zvý�ené vibrace, hluk ani pra�nost se nebude na stavb�
vyskytovat. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�j�ího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podlo�í, 

Radonový pr�zkum pozemku byl proveden s výsledkem nízký radonový index. Stavba 
nevy�aduje realizaci speciálních radonových opat�ení. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy, 

- 

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou, 

- 

d) ochrana p�ed hlukem, 

V objektu um�leckého ková�ství se nachází buchar, jeho� základy budou obaleny 
akustickou izolací a pod beranidlem je umíst�n bukový �palek pro tlumení hluku a ráz�. 
Provoz bucharu bude v�dy se zav�enými okny a vraty, aby se co nejvíce zamezilo �í�ení 
hluku. 

e) protipovod�ová opat�ení. 

- 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Stávající sít� se nachází na kraji pozemku soub��n� s komunikací. 
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b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky. 

Rodinný d�m bude zásobován vodou z vodovodní sít� DN 150 PVC. 

Zásobování energií bude pomocí elektrop�ípojky NN na náklady �EZ Distribuce a.s. 

B.4 Dopravní �e�ení 

a) popis dopravního �e�ení, 

Pozemek par.  �. 3488/1, katastrální území Frýdek-Místek je napojen na místní 
komunikaci parc. �. 3488/28, katastrálního území Frýdek-Místek pomocí nového 
sjezdu. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Sjezd bude proveden na pozemku parc. �. 3488/1, katastrálního území Frýdek-Místek. 
Sjezd i parkovací místa budou provedeny ze zámkové dla�by. 

c) doprava v klidu, 

Na hranici pozemku budou  vytvo�ena 2 parkovací místa. 

d) p��í a cyklistické stezky. 

- 

B.5 �e�ení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Po dokon�ení stavby  a vyklizení staveni�t� bude terén vyrovnán a rozprost�ena ornice 
na ve�kerých  nezpevn�ných plochách. Po provedení terénních úprav bude zahrada 
vegeta�n� upravena, ostatní nezpevn�né plochy budou osazeny trávou. 

b) pou�ité vegeta�ní prvky, 

Nové vegeta�ní prvky nejsou p�edm�tem �e�ení. 

c) biotechnická opat�ení. 

Biotechnická opat�ení nejsou p�edm�tem �e�ení. 
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B.6 Popis vliv� stavby na �ivotní prost�edí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na �ivotní prost�edí - ovzdu�í, hluk, voda, odpady a p�da, 

Druh práce a pou�ité technologie nemají vliv na zhor�ování �ivotního prost�edí. 
V�echny pou�ité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým po�adavk�m na 
emise, �kodliviny a cirové látky. Objekt nebude svým provozem obt��ovat okolí 
hlukem, prachem a neohro�uje bezpe�nost obyvatelstva. B�hem výstavby se do�asn�
zvý�í pra�nost a hlu�nost okolí. Stavebník ve svých spoluprácích s dodavatelem u�iní 
taková opat�ení, aby tyto negativní ú�inky na okolí byly minimalizovány. 

b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 
ochrana rostlin a �ivo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajin�, 

Na pozemku se nevyskytují �ádné chrán�né stromy ani �ivo�ichové. 

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000, 

Pozemek se nenachází v chrán�ném území. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zji��ovacího �ízení nebo stanoviska EIA, 

Není p�edm�tem �e�ení tohoto projektu. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p�edpis�. 

Na staveni�ti se nevyskytují ochranná a bezpe�nostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Spln�ní základních po�adavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 

 Stavba bude realizována ve stávající zástavb� �ásti obce, �ivotní prost�edí bude dot�eno 
v minimálním mno�ství pouze po dobu výstavby. Ve�keré stavební práce budou 
provád�ny tak, aby nedocházelo k obt��ování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, 
ot�esy, prachem apod. nad p�ípustnou mez. Po realizaci nebudou zhor�eny podmínky 
v jejím okolí. Staveni�t� bude ohrani�eno plotem, aby nedo�lo ke vniku osob. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji�t�ní, 

P�i výstavb� bude pot�eba voda a elekt�ina, které se dovedou p�ípojkami na hranici 
pozemku. 

b) odvodn�ní staveni�t�, 

Pozemek se nachází v mírném spádu sm�rem k sousednímu pozemku (orná p�da). 
V p�ípad� výkop� se voda z nich bude p�e�erpávat a odvád�t potrubím dál od staveni�t�
k vsakování. 

c) napojení staveni�t� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Na staveni�ti bude p�ístup z ve�ejné asfaltové komunikace. V dob� staveni�t� budou 
p�íjezdovou cestu tvo�it betonové panely. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky, 

Zhotovitel stavby bude provád�t a zajistí stavbu tak, aby hluková zát�� v chrán�ném 
venkovním prostoru staveb vyhovovala po�adavk�m stanovených v Na�ízení vlády 
�.142/2006 Sb. �O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací�. Po dobu 
výstavby bude zhotovitel pou�ívat stroje, za�ízení a mechanismy s garantovanou ni��í 
hlu�ností, které jsou v nále�itém technickém stavu. 

e) ochrana okolí staveni�t� a po�adavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin, 

P�i provád�ní práci bude dodr�ována �SN DIN 18 915 Práce s p�dou, �SN DIN 18 916 
Výstavby rostlin, �SN DIN 19 919 Zakládání trávníku, �SN DIN 18 918 Technicko-
biologická zabezpe�ovací opat�ení, �SN DIN 18 919 Rozvojová a udr�ovací pé�e o 
rostliny. 

f) maximální zábory pro staveni�t� (do�asné / trvalé), 

V dob� výstavby by nem�lo dojít k záboru ve�ejného prostranství. 

g) maximální produkovaná mno�ství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
likvidace, 

Odpad vzniklý p�i provád�ní stavebn� montá�ních prací bude skladován v kontejneru a 
odvezen na �ízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobk� a dodaných materiál�
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(PVC, fólie a podobné materiály) budou odvezeny také na �ízenou skládku. Zhotovitel 
stavebních prací musí nakládat s odpady pouze zp�sobem stanovených v zákon� o 
odpadech 185/2001 Sb. a p�edpisy vydanými k jeho provedení, vést p�edepsanou 
evidenci odpad�, rozsah je stanoven ve vyhlá�ce �. 381/2001 Sb., ve�kerá manipulace 
s odpady musí probíhat podle daných p�edpis�, zejména se jedná o likvidaci 
nebezpe�ných odpad� tj. odpad�, jednu nebo více nebezpe�ných vlastností uvedených 
v zákon� a vyhlá�ce �. 381/2001 Sb. Zhotovitel stavebních prací musí zajistit 
pravidelnou kontrolu stavebních mechanism� s tím, �e pokud dojde k úniku ropných 
látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vyt��it a zajistit 
k dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, vyu�ívat nebo 
zne�kod�ovat na za�ízeních, v míst� a objektech k tomuto ur�ených (spalovny, 
skládky), p�ípadn� mohou být p�edány jiné odborné firm� k zne�kodn�ní. Nakládat 
s nebezpe�nými odpady (podle §3, odst. 3) na území �R m��e právnická nebo fyzická 
osoba oprávn�ná k podnikání na základ� autorizace. 

Kategorie odpad�: 

B�hem stavby budou vznikat odpady, které lze za�adit dle katalogu odpad� vyhl. 
381/2001 Sb. do následujících kategorií: 

Katalogové �íslo druhu odpadu 

 17 01 07 Sm�si nebo frakce bet., cihel, ker. výr. neuved. pod �. 17 01 06 

 17 02 01 d�evo 

 17 02 02 sklo 

 17 02 03  plasty 

 17 03 01 asfalt obsahující dehet 

 17 04 01 m�
, bronz, mosaz 

 17 04 05 �elezo nebo ocel 

 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod �. 17 05 03 

 17 06 02 izola�ní materiály neuvedené pod �. 17 06 01 a 17 06 03 

 17 09 04 sm�sné stavební a demoli�ní odpady 

 15 01 01 papírové a lepenkové obaly 
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 15 01 02 plastové  obaly 

 15 01 07 sklen�né obaly 

 15 01 04 kovové obaly 

 08 01 11 odp. barvy a laky obsahující org. Rozpou�t�dla 

 08 01 12 jiné odp. barvy a laky neuvedené pod �. 08 01 11 

Odpady vzniklé p�i výstavb� budou ulo�eny na regulovanou skládku, resp. Budou 
p�edány oprávn�ným subjekt�m k dal�ímu zpracování. Stavba bude provád�na 
odbornou stavební firmou, zp�sob likvidace odpad� vzniklých p�i výstavb� bude 
dokladován. 

Odpady vznikající provozem objektu lze za�adit dle katalogu odpad� vyhl. 381/2001 
Sb. do následujících kategorií: 

 20 01 21 zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu�

 20 03 01 sm�sný komunální odpad 

 20 03 03 uli�ní smetky 

 20 02 01 biologicky rozlo�itelný odpad ze zahrad a park�

 20 01 02 sklo 

 20 01 01 papír 

 20 01 39 plasty 

 20 01 10 od�vy 

 20 01 11 textilní materiály 

Odpady vzniklý u�íváním rodinného domu a um�leckého ková�ství je b��ným odpadem 
v bytových domech. Papír, PET lahve, PE sá�ky a dal�í nespalitelné odpady budou 
likvidovány tak, jak je v obci b��né, tj. ukládáním v popelnicových nádobách a odvoz 
zaji�t�ný na �ízenou skládku. Popelnice budou umíst�ny poblí� vjezdu na pozemek. 
Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovány smluvn� odvozem oprávn�nou 
organizací. 
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h) bilance zemních prací, po�adavky na p�ísun nebo deponie zemin, 

Skrývka ornice se v dob� výstavby bude skladovat na východní hranici pozemku 
v deponii o vý�ce 1,5 m. Nadbyte�ná zemina bude odvezena na skládku. 

i) ochrana �ivotního prost�edí p�i výstavb�, 

Zvý�ení pra�nosti v dot�ené lokalit� povozem stavby bude eliminováno. Zpevn�ním 
vnitrostaveni�tní komunikace (tj. u�íváním oklepové plochy) u�íváním plochy pro 
do�i�t�ní. D�sledným o�i�t�ním dopravních prost�edk� p�ed jejich výjezdem na 
ve�ejnou komunikaci tak, aby spl�ovala podmínky na § 52 zákona �. 362/200 Sb., o 
provozu na pozemních komunikací. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis�5), 

Budou dodr�ovat zákony a vyhlá�ky zejména: 

- Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. � po�adavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 
na staveni�tích. 

- Zákon �. 309/2006 Sb. � zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci a dále jak je uvedeno v p�íslu�ných �ástech stavebního �e�ení projektové 
dokumentace 

Zhotovitel stavby zajistí staveni�t� v pot�ebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných 
osob do prostoru staveni�t�. 

k) úpravy pro bezbariérové u�ívání výstavbou dot�ených staveb, 

Stavba le�í na soukromém pozemku, tudí� nemá vliv na okolní pozemky z hlediska 
bezbariérového u�ívání. 

l) zásady pro dopravn� in�enýrské opat�ení, 

Stavba bude p�ístupná z ulice po betonových panelech. T��ká mechanizace bude 
operovat na vlastním pozemku. Není nutno m�nit dopravní zna�ení v okolí stavby. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�j�ího prost�edí p�i výstavb� apod.), 

Práce ve vý�kách v prostorách nechrán�ných proti pov�trnostním vliv�m musí být 
p�eru�eny: 
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- p�i bou�ce 

- p�i dohledu men�ím ne� 30 m 

- p�i teplot� prost�edí ni��í ne� -10°C 

- p�i v�tru o rychlosti nad 8 m/s p�i práci na zav��ených pracovních plo�inách 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny. 

P�edpokládané termíny stavby:  

- stavební �ízení 

- zahájení stavby 

- ukon�ení stavby 

- lh�ta stavby 

�
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D.1.1 Architektonicko-stavební  �e�ení      

a) Technická zpráva 

D1.1.a.1 Ú�el objektu, funk�ní nápl�, kapacitní údaje 

Jedná se o projektovou dokumentaci rodinného domu s um�leckým ková�stvím. Objekt 
se nachází v obci Bruzovice. Objekt je ur�en k bydlení jedné rodiny. Rodinný d�m je 
ur�en k rodinné rekreaci. Jedná se o samostatn� stojící dvoupodla�ní objekt rodinného 
domu zast�e�ený pultovou st�echou se klonem st�e�ních rovin 10° a plochou st�echou a 
p�ízemní objekt um�lecké kovárny zast�e�ený pultovou st�echou se sklonem st�e�ních 
rovin 10°. Provedení domu je �e�eno bez podsklepení s osazením horní stavby na 
základových pasech. 

D1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �e�ení, bezbariérové 
u�ívání stavby 

Jedná se o samostatn� stojící dvoupodla�ní objekt rodinného domu zast�e�ený pultovou 
st�echou se klonem st�e�ních rovin 10° a plochou st�echou a p�ízemní objekt um�lecké 
kovárny zast�e�ený pultovou st�echou se sklonem st�e�ních rovin 10°. Provedení domu 
je �e�eno bez podsklepení s osazením horní stavby na základových pasech. 

Horní stavba domu je zhotovena pomocí obvodových a vnit�ních nosných st�n 
z vápenopískových tvárnic KALKSANDSTEIN. Obvodové st�ny budou opat�eny 
vn�j�ím zateplovacím systémem ISOVER TF PROFI. Jsou navr�eny vápenopískové 
p�í�ky KALKSANDSTEIN. Strop bude ze stropních panel� SPIROLL. Objekt bude 
zast�e�en plochou st�echou se sklonem st�e�ních rovin 2° a pultovou st�echou se 
sklonem st�e�ních rovin 10°. Spojení s ve�ejnou komunikací zaji��uje sjezd na pozemní 
komunikaci. Pro zahradní úpravy m��e být dodate�n� zpracován samostatný projekt 
osázení pozemku zelení. U�ívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
není v po�adavku stavebníka. 

D1.1.a.3 Celkové provozní �e�ení, technologie výroby 

Objekt je �e�en jako novostavba. Nachází se zde provozovna um�leckého ková�ství. 
V objektu se ne vyskytují technologie. 

D1.1.a.4 Konstruk�ní a stavebn� technické �e�ení a technické vlastnosti stavby 

Objekt je zalo�en na základových pásech. Hydroizolaci tvo�í SBS modifikovaný 
asfaltový pás s výztu�nou vlo�kou ze skelné vaty.  Jako nosné zdivo jsou pou�ity 
vápenopískové tvárnice KS � LD 10DF/300. Tyto zdící prvky byly pou�ity pro jejich 
vynikající akustické vlastnosti. Obvodová st�na je opat�ena kontaktním zateplovacím 
systémem ISOVER TF PROFI tlou��ky 100 mm. Tato obvodová st�na je po�ita jak pro 
rodinný d�m tak pro um�lecké ková�ství. V�echny stavební materiály a technologie 
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odpovídají certifikovaným uceleným systém�m. P�i tvorby projektové dokumentace a 
výb�ru konstruk�ních systém� byla zohledn�na snaha o nejjednodu��í konstrukci, co� 
vede následn� i k jednoduché údr�b�. P�i dodr�ování pravidelné údr�by je odhadovaná  
�ivotnost stavby 75 let. 

D1.1.a.5 Bezpe�nost p�i u�ívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost�edí 

Bezpe�nost práce p�i stavb� i u�ívání objektu se bude �ídit ustanovením vyhl. �ÚBP  a 
�BÚ �. 324/1990 Sb. O bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních 
pracích, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, zvlá�t� Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bli��ích 
po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím 
pádu z vý�ky nebo do hloubky. Technická za�ízení budou spl�ovat po�adavky Vyhl. 
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní po�adavky k zaji�t�ní bezpe�nosti práce a 
technických za�ízení, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, zvlá�t� Na�ízení vlády �. 101/2005 
Sb. o podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a pracovní prost�edí. Pracovníci musí 
pou�ívat ochranné pom�cky a musí být stanoveny osoby zodpov�dné za práci 
s jednotlivými mechanizmy. 

Práce na stavb� se budou �ídit hlavn� následujícími vyhlá�kami a p�edpisy: 

- vyhl. 48/82 Sb. základní po�adavky zaji��ující bezpe�nost práce a technického 
za�ízení, vyhl. �. 601/2006 Sb. o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i 
stavebních pracích, na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích 
na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích � vyhl. 110/1975 Sb. registrace 
pracovních úraz� a hlá�ení nehod � zákon �. 133/1985 Sb. o po�ární ochran� � vyhl. �. 
18/1797 Sb., 20/1979, 18/1980 

Dodavatel stavby musí zajistit plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti 
jako� i zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i príci dle zákona �. 
309/2006. 

D1.1.a.6 Stavební fyzika � tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika/hluk, 
vibrace � popis �e�ení, zásady hospoda�ení energiemi, ochrana stavby p�ed 
negativními ú�inky vn�j�ího prost�edí 

Stavba je dostate�n� osv�tlena, oslun�na, není jí t�eba chránit proti vn�j�ím vliv�m 
jinými ne� stávajícími zp�soby. 

Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní jsou v soulad s normou 
�SN 73 0540 � 2:2007-Tepelná technika budov-�ást 2: Po�adavky, které stanovuje 
minimální po�adavky na tepelné ztráty, bilanci a kondenzaci vodní páry, nutnou 
infiltraci vzduchu apod., dále je tepelná technika stavby �e�ena samostatnou p�ílohou - 
Stavební fyzika. 
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D1.1.a.7 Po�adavky na po�ární ochranu konstrukcí 

V�e je �e�eno samostatnou p�ílohou � Po�árn� bezpe�nostní �e�ení. 

D1.1.a.8 Údaje o po�adované jakosti navr�ených materiál� a o po�adované jakosti 
provedení 

V�echny pou�ité materiály musí mít po�adované vlastnosti, musí s nimi být 
manipulováno p�esn� v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a montá� musí 
být v souladu s montá�ními návody konkrétního výrobku nebo systému. Dodr�ení 
pracovních postup� stanovených výrobcem zaji��uje po�adovanou jakost provedení. 

D1.1.a.9 Popis netradi�ních technologických postup� a zvlá�tních po�adavk� na 
provád�ní a jakost navr�ených konstrukcí 

Mezi nov� navr�enými stavebními úpravami nejsou navr�eny netradi�ní technologické 
postupy. 

D1.1.a.10 Po�adavky na vypracování dokumentace zaji��ované zhotovitelem 
stavby � obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace  zhotovitele 

Po�adavky na vypracování dokumentace zaji��ované zhotovitelem nebyly stanoveny. 
Charakter stavby to nevy�aduje. Pouze dodavatel výplní musí provést zam��ení 
stávajících otvor� pro následnou výrobu nových výplní. 

D1.1.a.11 Stanovení po�adovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných 
kontrolních m��ení a zkou�ek, pokud jsou po�adovány nad rámec povinných � 
stanovených p�íslu�nými technologickými p�edpisy a normami 

Nejsou stanoveny kontroly zakrývaných konstrukcí, ani kontrolních m��ení, charakter 
stavby to nevy�aduje. 

D1.1.a.12 Výpis pou�itých norem 

Zákonem �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon)       
ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�

Vyhlá�ka �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve zn�ní vyhlá�ky 62/2013 Sb. 

Vyhlá�ka �. 501/2006 Sb. o obecných po�adavcích na vyu�ívání území, ve zn�ní 
pozd�j�ích p�edpis�

Vyhlá�ka �. 503/2006 Sb. o podrobn�j�í úprav� územního rozhodování, územního 
opat�ení a stavebního �ádu, ve zn�ní vyhlá�ky �.63/2013 Sb. 

Zákonem �. 360/1992 Sb., autoriza�ní zákon ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�
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Zákonem �. 133/1985 Sb.,  o po�ární ochran�, ve zn�ní zákona �.186/2006 Sb. 

Zákonem �.4 06/2000 Sb., o hospoda�ení s energií 

Zákonem �. 20/1991 Sb., o pé�i o zdraví lidu 

Zákonem �. 1174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe�ností práce 

Zákonem �. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na výrobky

Na�ízením vlády �. 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích 

Na�ízením vlády �. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví p�i práci 

Zákon 258/2000 Sb. a na�ízením vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed 
nep�íznivými ú�inky hluku a vibracím 

Vyhlá�kou �. 268/2009 Sb., o technických po�adavcích na stavby, ve zn�ní vyhl. �. 
20/2013 Sb. 

Vyhlá�kou �. 246/2001 Sb., o po�ární prevenci 

Vyhlá�kou �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách po�ární ochrany staveb 

Vyhlá�kou �. 268/2009 Sb., o technických po�adavcích stavby 

b) Výkresová �ást 

Obsah:  D1.1.01 P�dorys 1.NP 

D1.1.02 P�dorys 2.NP 

D1.1.03 Výkres krovu 

D1.1.04 Výkres ploché st�echy 

D1.1.05 Pohled na st�echy 

D1.1.06 Pohled severní a ji�ní 

D1.1.07 Pohled východní a západní 

c) Dokumenty podrobností 

V této �ásti se nevyskytují 
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D.1.2 Stavebn� konstruk�ní �e�ení      

a) Technická zpráva 

D1.2.b.1 Podrobný popis navr�eného nosného systému stavby s rozli�ením 
jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navr�ených materiál�  

Zvolen je jednoduchý konstruk�ní systém zd�ných nosných st�n z vápenopískových 
tvárnic KS � LD 10DF/300. Nosné st�ny jsou vyneseny plovoucí základovou deskou se 
základovými pasy. Nenosné st�ny mají d�lící dispozi�ní funkci. 

St�ny obvodové: Obvodové st�ny jsou navr�ené z nosných vápenopískových tvárnic KS 
� LD 10DF/300. Obvodová st�na  je opat�ena vn�j�ím kontaktním zateplovacím 
systémem a vnit�ní vápenopískovou omítkou. 

St�ny vnit�ní: Vnit�ní nosné st�ny jsou navr�eny z nosných vápenopískových tvárnic 
KS � LD 10DF/300. Z obou stran jsou opat�eny vápenopískovou omítkou. 

Stropy: Stropní konstrukce je �e�ena ze stropních p�edpjatých panel� SPIROLL 
tlou��ky 200 mm. 

St�e�ní konstrukce: St�e�ní konstrukce jsou �e�ené jako plochá st�echa se sklonem 
st�e�ních rovin 2
 a pultová st�echa se sklonem st�e�ních rovin 10
. Pultová st�echa je 
vynesena krokvemi ulo�enými na pozednici a ty na obvodových st�nách. Pozednice 
jsou v pr�m�rech 160x160 mm. Dimenze d�ev�ných prvk� krovu je t�eba znovu 
posoudit p�ed vlastní realizaci � dle sn�hové oblasti a pou�ité st�e�ní krytiny. 

Schodi�t�: Schodi�t� je navr�eno jako monolitické.  

Okna: Navr�ena jsou okna plastová, s izola�ním trojsklem. 

Vnit�ní dve�e: Navr�eny jsou interiérové dve�e dle po�adavku investora. 

Vstupní dve�e: Vstupní dve�e jsou navr�eny plastové jednok�ídlé se zateplením. 

Klempí�ské výrobky: Budou pou�ity m�d�né okapy z okapového systému DEKRAIN. 

St�e�ní krytina: St�e�ní krytina je navr�ena plechová LINDAP. 

D1.2.b.2 Definitivní pr��ezové rozm�ry jednotlivých konstruk�ních prvk�
p�ípadn� odkaz na výkresovou dokumentaci  

V�e je popsáno ve výkresové dokumentaci   
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D1.2.b.3 Údaje o uva�ovaných zatí�eních ve statickém výpo�tu � stálá, u�itná, 
klimatická, od anténních soustav, mimo�ádná apod.  

Zatí�ení sn�hem: 1,5 kNm-2 

U�itné zatí�ení stropu: 1,5 kNm-2    

D1.2.b.4 Údaje o po�adované jakosti navr�ených materiál�, popis netradi�ních 
technologických postup� a zvlá�tních po�adavk� na provád�ní a jakost 
navr�ených konstrukcí 

Nejsou navr�eny netradi�ní technologické postupy, ani zvlá�tní po�adavky na provád�ní 
a jakosti navr�ených konstrukcí.         

D1.2.b.5 Zaji�t�ní stavební jámy    

Vzhledem ke druhu stavby a pot�ebné hloubky základ� není pot�eba �ádných 
speciálních zaji��ovacích prvk�.    

D1.2.b.6 Stanovení po�adovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných 
kontrolních m��ení a zkou�ek, pokud jsou po�adovány nad rámec povinných � 
stanovených p�íslu�nými technologickými p�edpisy a normami  

V rámci projektu nejsou nutné specifické zakrývací práce.  

D1.2.b.7 V p�ípade zm�� stávající stavby � popis konstrukce, jejího sou�asného 
stavu, technologický postup s upozorn�ním na nutná opat�ení k zachování stability 
a únosnosti vlastní konstrukce, p�ípadn� bezprost�edn� sousedících objekt�  

�ádné bourací a podchycovací práce nebudou provád�ny. Nebudou pou�itý �ádné 
zvlá�tní zpev�ovací konstrukce nebo prostupy.  

D1.2.b.8 Po�adavky na vypracování dokumentace zaji��ované zhotovitelem stavby 
� obsah a rozsah, upozorn�ní na hodnoty minimální únosnosti, které musí 
konstrukce spl�ovat   

Po�adavky na vypracování dokumentace zaji��ované zhotovitelem nebyly stanoveny.  

D1.2.b.9  Po�adavky na po�ární ochranu konstrukcí  

V�e je �e�eno samostatnou p�ílohou � Po�árn� bezpe�nostní �e�ení.  

D1.2.b.10 Seznam pou�itých podklad� � p�edpis�, norem, literatury, výpo�etních 
program� apod. 

Zákonem �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon)       
ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�
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Vyhlá�ka �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve zn�ní vyhlá�ky 62/2013 Sb. 

Vyhlá�ka �. 501/2006 Sb. o obecných po�adavcích na vyu�ívání území, ve zn�ní 
pozd�j�ích p�edpis�

Vyhlá�ka �. 503/2006 Sb. o podrobn�j�í úprav� územního rozhodování, územního 
opat�ení a stavebního �ádu, ve zn�ní vyhlá�ky �.63/2013 Sb. 

Zákonem �. 360/1992 Sb., autoriza�ní zákon ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�

Zákonem �. 133/1985 Sb.,  o po�ární ochran�, ve zn�ní zákona �.186/2006 Sb. 

Zákonem �.4 06/2000 Sb., o hospoda�ení s energií 

Zákonem �. 20/1991 Sb., o pé�i o zdraví lidu 

Zákonem �. 1174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe�ností práce 

Zákonem �. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na výrobky

Na�ízením vlády �. 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích 

Na�ízením vlády �. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví p�i práci 

Zákon 258/2000 Sb. a na�ízením vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed 
nep�íznivými ú�inky hluku a vibracím 

Vyhlá�kou �. 268/2009 Sb., o technických po�adavcích na stavby, ve zn�ní vyhl. �. 
20/2013 Sb. 

Vyhlá�kou �. 246/2001 Sb., o po�ární prevenci 

Vyhlá�kou �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách po�ární ochrany staveb 

Vyhlá�kou �. 268/2009 Sb., o technických po�adavcích stavby    
   

D1.2.b.11 Po�adavky na bezpe�nost p�i provád�ní nosných konstrukcí � odkaz na 
p�íslu�né p�edpisy a norem          

Bezpe�nost práce p�i stavb� i u�ívání objektu se bude �ídit ustanovením vyhl. �ÚBP  a 
�BÚ �. 324/1990 Sb. O bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních 
pracích, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, zvlá�t� Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bli��ích 
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po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím 
pádu z vý�ky nebo do hloubky. Technická za�ízení budou spl�ovat po�adavky Vyhl. 
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní po�adavky k zaji�t�ní bezpe�nosti práce a 
technických za�ízení, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, zvlá�t� Na�ízení vlády �. 101/2005 
Sb. o podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a pracovní prost�edí. Pracovníci musí 
pou�ívat ochranné pom�cky a musí být stanoveny osoby zodpov�dné za práci 
s jednotlivými mechanizmy. 

Práce na stavb� se budou �ídit hlavn� následujícími vyhlá�kami a p�edpisy: 

- vyhl. 48/82 Sb. základní po�adavky zaji��ující bezpe�nost práce a technického 
za�ízení, vyhl. �. 601/2006 Sb. o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i 
stavebních pracích, na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích 
na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích � vyhl. 110/1975 Sb. registrace 
pracovních úraz� a hlá�ení nehod � zákon �. 133/1985 Sb. o po�ární ochran� � vyhl. �. 
18/1797 Sb., 20/1979, 18/1980 

Dodavatel stavby musí zajistit plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti 
jako� i zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i príci dle zákona �. 
309/2006. 

b) Podrobný statický výpo�et 

Stavba jako celek i její jednotlivé konstrukce jsou navr�eny tak, aby bezpe�n� p�enesly 
normová zatí�ení, stanovené pro tento typ stavby, a klimatická zatí�ení pro danou oblast 
a formu u�ívání. Stavba je navr�ena tak, aby zatí�ení p�sobící na objekt b�hem 
výstavby a následného u�ívání nem�lo negativní následky jak na posuzovaný objekt na 
objekty okolní.  

c) Výkresová �ást 

Obsah:  D1.2.01 Výkres základ�

  D1.2.02 Výkres stropu 1.NP

  D1.2.03 Výkres stropu 2.NP

  D1.2.04 �ez A - A´ 

  D1.2.05 �ez A´- A´ 

  D1.2.06 �ez B - B´ 

D1.2.07 �ez C - C´ 
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DETAILY: 

D1.2.08 Detail základu bucharu 

D1.2.09 Detail napojení plechové st�echy na p�ilehlou st�nu 

D1.2.10 Detail �elezobetonového schodi�t�

D1.2.11 Detail atiky 

D1.2.12 Detail nadpra�í a parapetu 

D.1.3 Po�árn� bezpe�nostní �e�ení 

a) Technická zpráva   

viz Po�árn� bezpe�nostní �e�ení 

b) Výkresová dokumentace 

viz výkresová �ást Po�árn� bezpe�nostního  �e�ení 

D.1.4 Po�árn� bezpe�nostní �e�ení 

a) Technická zpráva 

Zdroje tepla:  Jako zdroj tepla bude pou�it elektrický kotel. Vytáp�ní bude zaji�t�no 
podlahovým topením vyjma gará�e a um�lecké kovárny, které budou opat�eny 
elektrickým p�ímotopem. Vytáp�ní bude probíhat za pomocí systému regulace. 

Oh�ev TUV: Pro oh�ev TUV bude pou�it elektrický kotel. 

Kanalizace:  

Ro�ní mno�ství odpadních vod 4 os. � Qr 191,4 m3/rok 

Spla�kové vody budou odvedeny p�es kanaliza�ní p�ípojku do �umpy. Kanaliza�ní 
p�ípojka bude z potrubí PVC KG DN 150 mm se spádem min. 2% sm�rem od objektu 
k místu napojení v  nezámrzné hloubce. P�ed realizací je nutné ov��it hloubku jejího 
ulo�ení. V míst�, kde je navr�eno odv�trávání kanalizace, bude stoupající potrubí DT 
DN 100 mm, které bude vyta�eno nad st�e�ní rovinu a bude slou�it jako odv�trávání. 
Rozvody pro p�ipojení za�izovacích p�edm�tu budou vedeny výhradn� v instala�ních  
p�edst�nách nebo v konstrukcích podlahy. 
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De��ové vody ze st�ech budou svedeny svody po fasád� p�es lapa�e st�e�ních kryti HL 
600 do potrubí z PVG KG DN 150 mm. 

Vodovod:  

Celková denní pot�eba vody pro d�m  4 os.-1800 l/den 

Sekundová pot�eba vody    0,056 l/s 

Zdrojem vody pro nov� navr�ený rodinný d�m bude stávající ve�ejný vodovodní �ád, na 
který bude navazovat vodovodní p�ípojka. P�ípojka bude ulo�ena v nezámrzné hloubce- 
Potrubí bude p�ivedeno k hlavnímu domovnímu uzáv�ru vody, který bude osazen 
v nov� zhotovené vodom�rné �acht� umíst�né na pozemku rodinného domu. Potrubí 
budou vedena výhradn� v instala�ních p�edst�rách a v konstrukci podlahy v chráni�kách 
obalených tepelnou izolací. Technické �e�ení rozvod� bude provedeno odbornou 
firmou. Po skon�ení montá�e se provede tlaková zkou�ka systému. 

plynová za�ízeni: Plynová za�ízení se v objektu nenacházejí. 

Za�ízení silnoproude elektrotechniky 

Ulo�ení kabel� je navr�eno dle �SN 33 2000-5-52 a �SN 34 7402. 

Vnit�ní elektroinstalace rodinného domu je navr�ena dle �SN 33 21 30, �SN 33 2000-
7-701, �SN 33 2312, �SN  37 5245. Volba, umíst�ní a p�ipojení el. spot�ebi�� je dle 
�SN 33 2180, �SN 33 2000-4-46, �SN 33 2000-4-47, �SN 33 2000-5-53. 

b) Výkresová �ást 

K jednotlivým technickým rozvod�m jsou zrpacovány schémata, která jsou p�ílohou 
projektové  dokumentace. 

c) Seznam stroj� a za�ízení technické specifikace 

V objektu um�lecké kovárny se nachází Buchar. 

D.2 Dokumentace technických a technologických za�ízení  

V rámci projektu novostavby rodinného domu se nevyskytují �ádní výrobní a nevýrobní 
technologická a technická za�ízení. 



Záv�r: 

V rámci této bakalá�ské práce jsem �e�ila novostavbu rodinného domu 

s um�leckým ková�stvím. Objekt rodinného domu je dvoupodla�ní a objekt um�leckého 

ková�ství je jednopodla�ní. Objekty jsou odd�leny suchým stáním pro osobní 

automobil. P�ístup k objektu je ze severní strany z vozovky na zpevn�nou komunikaci. 

Objekt je navr�en pro 4�lenou rodinu.  

Projekt byl zpracován jako provád�cí dokumentace stavby. Byla sepsána 

pr�vodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technická zpráva. Byly sepsány a 

vypo�ítány dokumenty pro výpo�et základ� a schodi�t�, vypracována po�árn�

bezpe�nostní zpráva a tepelné �e�ení.   

 Jako nosné zdivo byly po�ity vápenopískové tvárnice pro jejich vynikající 

akustické vlastnosti s vn�j�ím kontaktním zateplením. 

 Ve své práci jsem se sna�ila zu�itkovat ve�keré dosa�ené znalosti za uplynulé 

studium a vytvo�it ucelený projekt. Rodinný d�m byl navr�en v souladu s platnými 

normami. 
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