
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  

  

POŽÁRNÍ STANICE 
FIRE STATION 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. TOMÁŠ HERMAN  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MILOŠ LAVICKÝ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2015                   



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program N3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu 
Navazující magisterský studijní program s prezenční formou 

studia 

Studijní obor 3608T001 Pozemní stavby 

Pracoviště Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant Bc. Tomáš Herman 

Název Požární stanice 

Vedoucí diplomové práce Ing. Miloš Lavický, Ph.D. 

Datum zadání 

diplomové práce 
31. 3. 2014 

Datum odevzdání 

diplomové práce 
16. 1. 2015 

V Brně dne 31. 3. 2014 

     .............................................           ...................................................      

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 

Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 

Děkan Fakulty stavební VUT 
 



  

Podklady a literatura 

Studie dispozičního řešení stavby, katalogy a odborná literatura, Stavební zákon č. 183/2006 

Sb., Zákon č. 350/2012 Sb., Vyhláška č. 499/2006 Sb., Vyhláška č. 62/2013 Sb., Vyhláška 

268/2009 Sb., Vyhláška 398/2009 Sb., platné ČSN, směrnice děkana č. 19/2011 a dodatky.  

Zásady pro vypracování 

Zadání VŠKP: Projektová dokumentace stavební části k provedení novostavby požární 

stanice. 

Cíl práce: vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného 

systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh podle pokynů 

vedoucího práce. Textová i výkresová část bude zpracována s využitím výpočetní techniky. 

Výkresy budou opatřeny jednotným popisovým polem a k obhajobě budou předloženy 

složené do desek z tvrdého papíru potažených černým plátnem s předepsaným popisem se 

zlatým písmem. Dílčí složky formátu A4 budou opatřeny popisovým polem s uvedením 

seznamu příloh na vnitřní straně složky. 

Požadované výstupy dle uvedené Směrnice: 

Textová část VŠKP bude obsahovat kromě ostatních položek také položku h) Úvod (popis 

námětu na zadání VŠKP), položku i) Vlastní text práce (textová část projektové dokumentace 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.) a položku j) Závěr (zhodnocení 

obsahu VŠKP, soulad se zadáním, změny oproti původní studii). 

Příloha textové části VŠKP v případě, že diplomovou práci tvoří konstruktivní projekt, bude 

povinná a bude obsahovat výkresy pro provedení stavby (technická situace, základy, půdorysy 

řešených podlaží, konstrukce zastřešení, svislé řezy, pohledy, detaily, výkresy sestavy dílců 

popř. výkresy tvaru stropní konstrukce, specifikace, tabulky skladeb konstrukcí – rozsah určí 

vedoucí práce), zprávu požární bezpečnosti, stavebně fyzikální posouzení stavebních 

konstrukcí včetně zadané specializované části. O zpracování specializované části bude 

rozhodnuto vedoucím DP v průběhu práce studenta na zadaném tématu.  

Předepsané přílohy 

Licenční smlouva o zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací  

.............................................      

Ing. Miloš Lavický, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce 

 



4 

 

Abstrakt 
 

 Předmětem řešení diplomové práce je novostavba požární stanice typu P v 

městské části Brno - Líšeň. Objekt se skládá ze tří částí, hlavní budovy, garáže 

požárních vozidel a garáže užitkových vozidel. Hlavní vstup a výjezd vozidel je 

orientován na jihozápad. Části garáží jsou jednopodlažní, část hlavní budovy má pak 

podlaží dvě. Zastřešení objektu je řešeno střechami šikmými s plechovou krytinou. 

Základové konstrukce jsou betonové i železobetonové. Konstrukční systém je částečně 

zděný a částečně železobetonový skeletový.  

  

Klíčová slova 
 

 Požární stanice, zděný objekt, železobetonový skelet, montovaná stropní 

konstrukce, zateplený sádrokartonový podhled, kontaktní zateplovací systém ETICS, 

šikmá střecha, plechová krytina, hlavní budova, garáž 

  

Abstract 
  

 Processed topic of final thesis is fire station type P in Brno - Líšeň. Object is 

composed from three parts, main building, garage for fire vehicles and garage for other 

vehicles. Main entrance and exits from the garages are situated on southeast. Garages 

are single-storey, main building has two floors. Object has a pitched roofs with metal 

roofing. Foundations are from concrete and reinforced concrete. Structural system is 

partly masonry and partly reinforced concrete frame.  

  

Keywords 
 

 Fire station, masonry system, reinforced concrete frame, prefabricated floor, 

insulated plasterboard ceiling, contact thermal insulation system (ETICS), sloped roof, 

metal roofing, main building, garage 
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Úvod 
 

 V řešení diplomové práce se budu zabývat vypracováním projektové 

dokumentace stavební části pro provedení novostavby požární stanice typu P v městské 

části Brno - Líšeň. Postupně se budu zabývat vypracováním základních studií dispozic a 

konstrukčního řešení zadaného objektu. Při zpracování studií se budu snažit vyřešit 

základní problematiku objektu a návaznost jednotlivých částí objektu na sebe. Po 

dokončení studií a vyřešení všech základních problémů se začnu zabývat projektem do 

hloubky a zahájím zpracování dokumentace pro provedení stavby. Cílem mé práce pak 

bude vypracování jednotlivých stavebních výkresů v daném stupni projektové 

dokumentace, dále pak posouzení objektu z hlediska stavební fyziky, zejména tepelně 

technické posouzení objektu, vypracováním požárně bezpečnostního řešení stavby a 

nakonec pak vypracování textové části. Textová část bude obsahovat části dle platné 

legislativy. 

 Členění práce je tedy na část textovou a část příloh. V části textové se budu 

zabývat zpracováním zprávy průvodní, souhrnné technické a technické, které zpracuji v 

souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013., o dokumentaci staveb. Část 

příloh bude členěna na složky B - Studie, C - Situace, D.1.1 - Architektonicko-stavební 

řešení, D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení stavby, D.1.4  - Technika prostředí staveb a 

E - Dokladová část. Obsah částí C, D.1.1, D.1.3 a D.1.4 se budu snažit dodržet v 

souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013., o dokumentaci staveb.  
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby: Požární stanice 

b) Místo stavby: Ulice Zaoralova, MČ Brno Líšeň, 628 00 

   parcela č. 4239/1, katastrální území Líšeň (612405) 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

a) Název, adresa: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

    Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00, Brno  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) Jméno, adresa: Bc. Tomáš Herman, Morašice 18, 671 71 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena 

 

V průběhu předprojektové fáze byly zajištěny stanoviska dotčených orgánů státní 

správy. Dále byla provedena osobní prohlídka parcely, zaměření parcely, pořízení 

fotodokumentace a konzultace s investorem.  

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby  

 

Požadavky investora, katastrální mapa, příslušná vyjádření dotčených orgánů, platné 

technické normy, zákony a vyhlášky. 
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A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

 

Stavba se situována na parcelu č. 4239/1 v kat. území Líšeň v městě Brně. Parcela se 

nachází v jižní části MČ Líšeň v průmyslové oblasti. Parcela má rozlohu 8644 m
2
. Na 

parcelu je přístup z místní obslužné komunikace. Ta je dále napojena na místní 

komunikaci.  

b) Údaje o ochraně území 

 

Památková rezervace   - nenachází se 

Památková zóna  - nenachází se 

Zvláště chráněné území - nenachází se 

Záplavové území  - nenachází se 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 

Navržený objekt má šikmé střechy s odvodněním srážkové vody do podokapních žlabů 

a dále do dešťové kanalizace. Srážková voda ze zpevněných ploch parcely je odváděna 

spádováním ploch do uličních vpustí a dále do dešťové kanalizace. Systém dešťové 

kanalizace na parcele je dále tvořen podzemními vsakovacími galeriemi. Ty jsou 

tvořeny skládáním z polypropylenových dílců vsakovacího systému. Před každým 

zaústěním do vsaku je umístěna revizní šachta s podzemním integrovaným filtrem. 

Každý vsak je pak opatřen přepadem a napojením do místní kanalizační stoky. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Městská část má schválenou územně plánovací dokumentaci. Navrhovaný záměr je v 

souladu s ÚPD - umístěný v ploše se smíšeným funkčním využitím ploch. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím  

 

Všechny podmínky dané územním rozhodnutím byly splněny. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

 

Stavební úpravy jsou v souladu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění, o 

obecných požadavcích na využívání území. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Projekt zohlednil veškeré podmínky všech dotčených orgánů. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Výjimky ani úlevová řešení nejsou evidovány. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investicí 

 

Žádné související ani podmiňující investice nejsou evidovány. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

Parcelní číslo:   4239/1 

Obec:    Brno (582786) 

Katastrální území:  Líšeň (612405) 

Číslo LV:   346 

Výměra:   8644 m
2 

Typ parcely:   parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:   DKM 

Určení výměry:  graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití:  společný dvůr 

Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

Způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Vlastník:   Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

    HZS JmK, Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00, Brno 

Sousední parcely: 

4183/3  - ERDING,  a.s., Zaoralova 2058/5, Líšeň, 628 00 Brno 

4183/4  - Ekol Energo s.r.o., Křenová 211/65, Trnitá, 602 00 Brno 

4183/9  - Filka Jaroslav Ing., Ondráčkova 2699/43, Líšeň, 628 00 Brno 

4183/15 - Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13 000 Praha 3 

4183/19 - Filka Jaroslav Ing., Ondráčkova 2699/43, Líšeň, 628 00 Brno 

4183/20 - Hanzlová Olga Ing., Kamenná 218/53, Štýřice, 639 00 Brno 

4183/24 - Hanzlová Olga Ing., Kamenná 218/53, Štýřice, 639 00 Brno 

4183/25 - Balos Alois, U Pošty 278/7, Starý Lískovec, 625 00 Brno 

4183/26 - Porazilová Marie, Kounicova 15/73, Žabovřesky, 602 00 Brno (1/2) 

  - Závodná Eva, Štítného 990/16, Líšeň, 628 00 Brno  (1/2) 
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4183/27 - Krátká Iveta, Pod Cestou 1947/6, Líšeň, 628 00 Brno  (1/10) 

  - Kříž Emanuel, Stará Osada 3971/17, Židenice, 615 00 Brno (1/2) 

  - Kříž Karel, Pod Cestou 1947/6, Líšeň, 628 00 Brno  (1/5) 

  - Kříž Milan, Pod Cestou 1947/6, Líšeň, 628 00 Brno  (1/10) 

  - Křížová Eva, Pod Cestou 1947/6, Líšeň, 628 00 Brno  (1/10) 

4183/28 - Černý Radek, Jírova 2193/5, Líšeň, 628 00 Brno   (1/2) 

  - Kulíšková Hana, Husova 165/5, Staré Brno, 602 00 Brno  (1/2) 

4183/29 - Balos Alois, U Pošty 278/7, Starý Lískovec, 625 00 Brno 

4183/30 - Porazilová Marie, Kounicova 15/73, Žabovřesky, 602 00 Brno (1/2) 

  - Závodná Eva, Štítného 990/16, Líšeň, 628 00 Brno  (1/2) 

4183/31 - Štěpánek Jaroslav, Kneslova 124/8, Černovice, 618 00 Brno (1/2) 

  - Štěpánek Radomír, Prokopa Velikého 2637/54, Líšeň, 628 00 Brno(1/2) 

4183/32 - SJM Mráz Jindřich MUDr. a Mrázová Eva MUDr., 

  Mráz Jindřich MUDr., Solniční 245/14, Brno-město, 602 00 Brno 

  Mrázová Eva MUDr., č.p. 105, 692 01, Klentnice 

4238/11 - Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 

4239/3  - Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

  HZS JmK, Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00, Brno 

4239/4  - Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

  HZS JmK, Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00, Brno 

4239/5  - Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

  HZS JmK, Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00, Brno 

4239/6  - Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

  HZS JmK, Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00, Brno 

8615/2  - Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 

8615/4  - Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

  HZS JmK, Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00, Brno 

8624/3  - Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

  HZS JmK, Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00, Brno 

8624/4  - Ekol Energo s.r.o., Křenová 211/65, Trnitá, 602 00 Brno 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba požární stanice (SO 01). Nově 

budou rovněž budovány veškeré zpevněné plochy parcely. 
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b) Účel užívaní stavby 

 

Objekt občanské vybavenosti - požární stanice typu P. Objekt bude sloužit k výkonu 

služby požární ochrany obyvatelstva jednotky sboru profesionálních hasičů kraje. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Stavba je navržena jako trvalá. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 

Objekt není a nebude kulturní památkou. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb. v platném znění, o 

technických požadavcích na stavby. Projekt není řešen dle vyhl. 398/2009 Sb. v platném 

znění, o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, 

jelikož není určen k užívání veřejností a ani osobami s omezenou schopností orientace a 

pohybu. 

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

právních předpisů 

 

Projekt zohlednil podmínky všech dotčených orgánů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Výjimky ani úlevová řešení nejsou evidovány. 

h) Navrhované kapacity stavby 

 

Zastavěná plocha:  1162 m
2
 

Obestavěný prostor:  8812 m
3
 

Užitná plocha:   1080 m
2
 

Počet pracovníků:  14 v jedné směně 

Zpevněné plochy:  6557 m
2
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i) Základní bilance stavby 

 

Celkové tepelné ztráty objektu:  104,8 kW 

Třída energetické náročnosti budovy: B - Úsporná 

Hospodaření s dešťovou vodou:  -Vsakování s přepadem do veřejné   

      kanalizační stoky 

Potřeba vody:     Pro účely chodu stanice 500 m
3
/rok 

      Pro účely plnění vozidel cca 6000 m
3
/rok 

j) Základní předpoklady výstavby 

 

Předpokládané zahájení stavby květen 2015 

Předpokládané ukončení stavby listopad 2016 

Harmonogram a popis výstavby bude podrobně zpracován dodavatelem stavby. 

Etapy výstavby: - Hrubá stavba (základy, svislé a vodorovné nosné kce, střecha) 

   - Výplně otvorů 

   - Kompletní zateplení objektu 

   - Vnitřní rozvody 

   - Vnitřní povrchové úpravy 

   - Kompletace 

   - Úprava vnějšího terénu 

k) Orientační náklady stavby 

 

Orientační předběžné náklady na stavbu jsou okolo 57 278 000 ,- Kč. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technolog. zař. 
 

Stavba je členěna na objekty: 

SO 01.A - Budova požární stanice, Část A - hlavní budova 

SO 01.B - Budova požární stanice, Část B - garáž požárních vozidel 

SO 01.C - Budova požární stanice, Část C - garáž užitkových vozidel 

            

        

       …………………………………… 

                                                                                              Bc. Tomáš Herman 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavebním pozemkem je parcela č. 4239/1 v katastrálním území Brněnské městské části 

Líšeň. Parcela se nachází v jižní části této lokality. Parcela je v mírném svahu. Pozemek 

je v katastru nemovitostí uveden jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je napojen 

na místní obslužnou komunikaci. Dle ÚPD se jedná o území se smíšeným funkčním 

využitím ploch. Parcela se nachází v okolí průmyslové zástavby a také se zemědělsky 

obdělávanými pozemky. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

Byla provedena prohlídka a kontrola stavební parcely. Byly zkontrolovány vytyčovací 

body. Byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum, a měření radonového 

rizika. Provedené průzkumy byly zapracovány do projektové dokumentace. 

Výsledkem geologického průzkumu je zařazení stavby do 1. geotechnické kategorie. 

Hladina podzemní vody nijak neovlivňuje projektovou dokumentaci. Radonové riziko 

je nízké, propustnost podloží nízká.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Před zahájením stavebních prací budou vyznačena stávající bezpečnostní a ochranná 

pásma v prostoru staveniště. Především se jedná o přípojky inženýrských sítí. 

Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem 

č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 zákona. Tento požadavek je nutno respektovat i u 

podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005.  

K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona 

č.151/2000 Sb., §92. 

Podle zákona 254 /2001 Sb. O vodách (vodní zákon) platí následující ustanovení 

(výběr): § 14 Povolení k některým činnostem a § 14 Ochranná pásma vodovodních řadů 

a kanalizačních stok. 

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

 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

Objekt se nenachází v poddolovaném území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Vlastní stavba je řešena takovým způsobem, aby nebylo negativně ovlivněno dotčené 

okolí, ať už pozemky nebo stavby. Objekt je umístěn na pozemku investora. V průběhu 

výstavby bude zajištěna dostatečná čistota okolí staveniště. Případné poškozené plochy 

budou po dokončení stavebních úprav uvedeny do původního stavu. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Na parcele bude nutné demolovat stávající betonovou plochu parcely. 

V rámci řešení stavby není uvažováno s asanacemi či kácením dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

 

Na zábory nejsou kladeny žádné požadavky. 

h) Územně technické podmínky 

 

Napojení objektu je možno na místní obslužnou komunikaci a dále na místní 

komunikaci. Místní obslužná komunikace je ve vlastnictví investora. 

Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno. Bude zřízena přípojka vodovodu, 

plynovodu, vedení el. energie, datového vedení a splaškové a dešťové kanalizace. 

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

 

Stavba nemá věcné ani časové vazby a ani žádné podmiňující, vyvolané a související 

investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Stavba je navržena jako objekt občanské vybavenosti - požární stanice typu P. Stavba 

bude k tomuto užívána v plném rozsahu. Funkčně se jedná o jeden celek. Objekt je 

určen k užívání 14 sloužícími hasiči v jedné směně. Dále jsou navržena garážová stání v 

počtu 5/3/1 (požární vozidla/užitková vozidla/mycí box). 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus 

 

Regulační plán pro dané území neexistuje. Zastavěnost dané lokality je především 

průmyslovými objekty. Zastavěnost je řídká. V dané lokalitě se rovněž nachází 

pozemky zemědělsky obdělávané. Na parcele je umístěn objekt požární stanice, dále 

pak plocha nádvoří, parkoviště pro zaměstnance a prostory pro nácvik a fyzický trénink. 

Objekt má tvar dvou protnutých obdélníků. Střechy objektu jsou šikmé sedlové se 

sklonem 20° a 10°. Vstup do objektu je situován na jihozápad. Oplocení objektu je 

řešeno univerzálním oplocením se čtyřhranným pletivem a ocelovými sloupky. 

b) Architektonické řešení 

 

Tvar objektu je symbolizován dvěma protnutými obdélníky. Maximální rozměry 

objektu jsou 62,14 x 34,99 m. Konstrukční systém objektu je částečně zděný a částečně 

železobetonový skelet. Střechy objektu jsou šikmé se sklony 10° a 20°. Materiálově je 

střešní krytina plechová profilovaná s povrchovou úpravou. Nejvyšší hřeben je v úrovni 

+11,030 m nad upraveným terénem. Na celém objektu je aplikován kontaktní 

zateplovací systém ETICS. Povrchová úprava je provedena z pastovité silikonové 

probarvené omítky s velikostí zrna 2 mm v barvách dle barevného řešení. Soklová část 

je pak opatřena pastovitou dekorativní omítkou pro sokly.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Projekt řeší novostavbu požární stanice typu P4 pro zajištění požární ochrany 

obyvatelstva na úrovni kraje. Objekt je tvořen jedním stavebním celkem SO 01, který je 

však rozdělen na tři části. 

SO 01.A - Část A je hlavní část požární stanice. Tato část slouží k denní a noční 

pohotovosti členů požárního sboru a k zajištění chodu stanice. V 1.NP se nachází hlavní 

vstup do objektu, který je následován zádveřím a centrální chodbou. Z Chodby je 

přístupná kancelář techniků se spojovou místností, sociální zařízení (šatna, WC, sprcha) 

pro ženy, WC muži, denní místnost s kuchyní a schodiště do 2.NP. v další části se pak z 

chodby dá přejít do částí B a C. Dalšími místnostmi v 1.NP jsou tři špinavé šatny pro 

každou směnu, sklad hadic a provozních tekutin, sklad dýchací techniky, umývárna 

požární techniky, technická místnost, posilovna, druhé schodiště do 2.NP a šachty s 

požárními skluzy. V 2.NP se pak z centrální chodby dostaneme do kanceláří velitele 

stanice, velitele čety, velitelů družstev a místností noční pohotovosti. Dále pak se zde 

nachází učebna, WC, WC se sprchami pro muže, čistá šatna, sklad vybavení stanice, 

úklidová místnost a sklad ložního prádla a šachty s požárními skluzy. 
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SO 01.B - Část B je garáž pro požární vozidla. Tato část je tvořena  prostorem určeným 

k parkování požárních vozidel. V této části se dále nachází zařízení TZB jako vodovod 

DN 80 s koncovkami B75 pro plnění požárních vozidel vodou, systémem odtahu spalin 

vozidel a zařízením pro čištění, tlakování, revizí a sušení hadic. Rovněž zde bude 

zřízeno pracoviště pro techniky. Další místnost části B je pak mycí box s montážní 

jámou.  

SO 01.C - Část C je garáž pro užitková vozidla, zejména vozidlo velitele zásahu, 

užitkový dodávkový vůz a osobní vozidlo pro potřeby stanice. Dále je zde umístěn 

vozík s nafukovacím člunem pro zásah na vodě. 

V objektu se nenachází žádné výrobní technologie. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Objekt není řešen jako bezbariérový dle vyhl. 398/2009 Sb. v platném znění, o 

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, jelikož 

není určen k užívání veřejností a ani osobami s omezenou schopností orientace a 

pohybu. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Jelikož se jedná o objekt požární stanice s nástupními plochami pro hasiče dle ČSN 73 

5710, budou tyto plochy v protiskluzné úpravě a to s minimální hodnotou koeficientu 

tření 0,5. Dále bude použitou ochranné zábradlí na schodištích dle předepsaných výšek. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

 

Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu a železobetonu. Nosné svislé 

konstrukce jsou navrženy jak z keramických bloků, tak i železobetonové. Stropní 

konstrukce jsou montované z prefabrikovaných stropních panelů, rovněž schodiště je 

montované z prefabrikátů. Střešní nosné konstrukce jsou příhradové vazníky, na kterých 

leží střešní plášť s profilovanou plechovou krytinou. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Hlavní část 

Základové konstrukce - hlavní části jsou navrženy jako pásy z prostého betonu. Všechny 

základové konstrukce jsou navrženy se základovou spárou pod úrovní nezámrzné 

hloubky, 1,05 m pod upraveným terénem. Beton C16/20. 
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Svislý nosný zděný konstrukční systém - provedení je z broušených cihelných bloků 

Porotherm tl. 36,5 zděných na maltu pro tenkou spáru tl. 1 mm. 

Nenosné svislé konstrukce- jsou řešeny jak z broušených cihelnách bloků Porotherm 8 a 

11,5, tak ze sádrokartonových příček tl. 100 mm s jednoduchým opláštěním a tl. 125 

mm s dvojitým opláštěním s vloženou akustickou izolací. 

Vodorovné nosné stropní konstrukce - jsou použity předpjaté železobetonové stropní 

panely Spiroll tl.400mm  a 320 mm. Spáry panelů jsou doplněny o výztuž a zality 

betonovou směsí. 

Schodiště - je navrženo montované z prefabrikovaných železobetonových dílců. 

Nosná střešní konstrukce - je navržena z dřevěných příhradových vazníků se spoji z 

ocelových desek s prolisovanými trny. Na vaznících je střešní plášť s krytinou 

profilovanou plechovou s povrchovou úpravou. Sklon střešní roviny je 20°. 

Izolace tepelné - Podlaha je zateplena deskami stabilizovaného polystyrenu, obvodový 

plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s použitím fasádního 

polystyrenu, v soklové části s použitím extrudovaného polystyrenu. Stropní konstrukce 

pod nevytápěnou půdou je zateplena rohožemi z minerální vlny. 

Izolace proti zemní vlhkosti - je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu typu 

S s nosnou vložkou z polyesterové rohože plnoplošně nataveného na předem 

penetrovaný betonový povrch. 

Podlahy - jsou v objektu navrženy s betonovou vrstvou s doplněním kari sítí a lité 

anhydritové vrstvy v místnostech s podlahovým vytápěním. Nášlapné vrstvy jsou pak 

převážně ze zátěžového PVC, dále pak ze zátěžového koberce a keramické dlažby. 

Výplně otvorů - vstupní dveře a okna jsou navrženy z plastových profilů se zasklením z 

izolačního dvojskla (u oken s fólií heat mirror). 

Klempířské prvky - jsou buď systémové (střešní krytina vč. příslušenství)  nebo z 

poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. 

 

Část garáží 

Základové konstrukce - jsou navrženy jako železobetonové patky se základovými 

nosníky ze železobetonu. Všechny základové konstrukce jsou navrženy se základovou 

spárou pod úrovní nezámrzné hloubky, 1 m pod upraveným terénem. Beton C20/25, 

výztuž B500B, vyztuženo dle statického výpočtu. 

Svislý nosný skeletový konstrukční systém - provedení je železobetonovými sloupy se 

železobetonovými věnci ve dvou úrovních. Beton C20/25, výztuž B500B, vyztuženo dle 

statického výpočtu. 
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Nosná střešní konstrukce - je navržena z dřevěných příhradových vazníků se spoji z 

ocelových desek s prolisovanými trny. Na vaznících je střešní plášť s krytinou 

profilovanou plechovou s povrchovou úpravou. Sklon střešní roviny je 20°. Na dolním 

pásu vazníku je zavěšen zateplený podhled garáží. 

Izolace tepelné - Podlaha je zateplena deskami extrudovaného polystyrenu, obvodový 

plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s použitím fasádního 

polystyrenu, v soklové části s použitím extrudovaného polystyrenu. Stropní konstrukce 

pod nevytápěnou půdou je zateplena rohožemi a deskami z minerální vlny. 

Izolace proti zemní vlhkosti - je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu typu 

S s nosnou vložkou z polyesterové rohože plnoplošně nataveného na předem 

penetrovaný betonový povrch. 

Podlahy - jsou navrženy železobetonové, beton c20/25, ocel B500B, vyztuženo dle 

statického výpočtu. Povrchová úprava je řešena nátěrem na bázi epoxidové pryskyřice 

se vsypem křemičitého písku s provedením penetrace betonu. 

Výplně otvorů - vstupní dveře a okna jsou navrženy z plastových profilů se zasklením z 

izolačního dvojskla s fólií heat mirror. Vrata do garáží jsou navržena sekční výsuvná 

systémová z ocelového plechu se zateplením PUR a povrchovou úpravou. 

Klempířské prvky - jsou buď systémové (střešní krytina vč. příslušenství)  nebo z 

poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. 

Zpevněné plochy na pozemku jsou řešeny jako pojízdné asfaltové plochy se skladbu 

danou dle typu vozidel na ni pojíždějících.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je navržena tak, aby zatížení, které bude působit v průběhu výstavby a následně 

při jejím užívání nemělo za následek: 

 - zřícení stavby nebo její části 

 - větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 - poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného z 

 vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

 - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

Nosné konstrukce byly navrženy na předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti 

stavby dle současně platných norem a právních předpisů. Při návrhu nových konstrukcí 

z hlediska prostorového uspořádání, dimenzí jednotlivých prvků apod. bylo přihlédnuto 

jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti (1.MS), tak proti přetvoření (2.MS).  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

 

Objekt hlavní části bude vytápěn a zásobován teplou vodou pomocí plynových kotlů 

umístěných v technické místnosti, zde bude umístěno i celé technické zařízení pro 

požární stanici. Části garáží budou vytápěny lokálními konvekčními plynovými topidly. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 

Vytápění hlavního objektu bude zajištěno plynovými kotli. V garážích bude vytápění 

zajištěno lokálními plynovými konvekčními topidly s termostatem. V objektu bude 

navržena vzduchotechnická jednotka pro nucené větrání určených prostor. V garážích 

bude navržen systém odtahu spalin vozidel. V montážní jámě bude navrženo nucené 

větrání. 

Specifikaci a dodávku technologického zařízení zajistí investor. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Požárně bezpečnostní řešení je podrobně  řešeno samostatně v části této projektové 

dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Podrobně řešeno samostatně v části této projektové dokumentace D.1.4 Technika 

prostředí. 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 

Není navrženo žádné využití alternativních zdrojů energie. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a   

   komunální prostředí 

 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 

ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek, splňuje předpisy a 

požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

Charakter stavby nebude působit na okolí zvýšenými vibracemi, hlukem, prašností. 

Stavební a prostorové řešení objektu je navrženo s ohledem na prostorové požadavky 

dle příslušných ČSN. 

 

Větrání stavby je navrženo přirozené. V části, kde se okna nenachází je navrženo 

větrání nucené. Dále je nucené větrání navrženo v montážní jámě. V garážích je navržen 

technický systém odtahu spalin. 

Vytápění hlavní budovy je navrženo plynovými kotli. Odkouření bude koaxiální nad 

střešní rovinu. Vytápění garáží bude řešeno lokálními plynovými konvekčními topidly. 

Osvětlení je převážně přirozené, ale je navrženo i osvětlení sdružené a umělé. Prosklené 

plochy je nutné dvakrát ročně čistit.  

Zásobování vodou je zajištěno vodovodní přípojkou. 

Odpady budou ukládány do sběrných nádob na komunální odpad a investor zajistí 

odvoz v určeném časovém rozmezí odbornou firmou. 

Při výstavbě je ochrana proti hluku zajištěna celoplošným oplocením do výšky 1,8 m. 

Při užívání stavby nevznikají hluky větší než dovoluje norma. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Nízké radonové riziko v místě umístění stavby nevyžaduje žádné speciální úpravy 

projektové dokumentace.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou 

stavbu, která není podsklepena. Významné namáhání bludnými proudy se 

nepředpokládá. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 

činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní 

ochrana není řešena. 

d) Ochrana před hlukem 

 

Při výstavbě je ochrana proti hluku zajištěna celoplošným oplocením do výšky 1,8 m. 

Při užívání stavby nevznikají hluky větší než dovoluje norma. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 

Projekt neřeší, objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

f) Ostatní účinky 

 

Projekt neřeší, objekt se nenachází v poddolovaném území ani v území s výskytem 

metanu.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno dle platných norem. Přípojka plynu, 

dešťové a splaškové kanalizace je k objektu zbudovaná z hlavního vedení umístěného 

pod místní komunikací. Přípojky vody, el. energie a datového vedení jsou připojeny k 

hlavním vedením pod místním chodníkem. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Vodovodní přípojka:   HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 

Přípojka datového vedení:  Datový kabel 

Přípojka splaškové kanalizace: PVC KG DN 200 

Přípojka dešťové kanalizace : PVC KG DN 200 
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B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

 

V okolí stavby se nachází jedna místní obslužná komunikace a jedna místní 

komunikace. Komunikace jsou zpevněné s asfaltovým povrchem. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

 Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno na dvou místech. Výjezdová plocha 

požárních a užitkových vozidel navazuje přímo na místní obslužnou komunikaci. Druhý 

vjezd je řešen do nádvoří a je osazen bránou. Šířka komunikace je 6 m. Skladba 

pojízdných komunikací na pozemku odpovídá požadavkům pro pojíždění těžkými 

speciálními požárními vozidly. Povrch komunikací je asfaltový.  

c) Doprava v klidu 

 

Doprava v klidu je rozdělena na garážové stání a parkovací stání na vnější zpevněné 

ploše. Garáže v objektu jsou určeny pro požární vozidla a vozidla užitková nutná k 

výkonu služby požární ochrany. Parkoviště pro zaměstnance na nádvoří jsou řešeny na 

zpevněné asfaltové ploše.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

 

V oblasti se nevyskytují ani pěší ani cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace 

a) Terénní úpravy 

 

Původní svažitý terén bude upraven terénními úpravami, zejména vytvořením druhé 

úrovně terénu pomocí opěrných železobetonových stěn. K této úrovni bude vytvořen 

nájezd po zpevněné komunikaci a vyrovnávací betonové schodiště z betonových 

tvarovek. 

b) Použité vegetační prvky 

 

Zatravněné plochy na parcele budou osety travním semenem. Budou vysazeny okrasné 

keře (specifikaci zajistí investor). 
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c) Biotechnická opatření 

 

Projekt neřeší. 

 

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

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Provoz stavby a stavba sama negativně neovlivní životní prostředí. Při realizaci všech 

činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a 

budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o 

životním prostředí, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální 

požadavky na emise hluku stavebních strojů. Odpady – jejich ukládání a likvidace 

budou – zajištěny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 

Při výstavbě ani při užívání nebudou překročeny povolené hlukové limity dle platných 

norem. Při výstavbě bude zabezpečena očista vozidel opouštějících staveniště tak, aby 

neznečišťovaly okolní komunikace. Dále bude zabezpečeno, aby při výstavbě i při 

užívání stavby byla minimalizována prašnost. Při terénních úpravách bude ornice 

skladována dle požadavků a po skončení výstavby bude terén vhodně upraven.  

b) Vliv na přírodu a krajinu 

 

Dřeviny se na pozemku nevyskytují. 

Památné stromy se na pozemku nevyskytují. 

Živočichům je oplocením bráněno se na pozemek dostat. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Pozemek není dle směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice 

92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin klasifikován jako chráněné území evropského významu a ani se zde nevyskytují 

žádné chráněné druhy živočichů či rostlin.  

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 

Studie vyhodnocení vlivů na životní prostředí EIA nebyla provedena. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 

Ochranná pásma jsou navržena u přípojek inženýrských sítí. Jsou stanovena zejména 

právními předpisy: Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů, Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba splňuje veškeré požadavky platných norem. Stavba nebude po realizaci a při 

užívání pro obyvatelstvo nebezpečná. Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. 

Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

Staveniště bude respektovat požadavky vyhl. 501/2006 Sb. v platném znění, o obecných 

požadavcích na využívání území. 

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

 

Pro účely výstavby bude nutno zajistit zhotovení vodovodní přípojky včetně dočasné 

stavební vodoměrné šachty, přípojky el. vedení vč. dočasného stavebního 

elektroměrného rozvaděče a přípojky splaškové kanalizace pro napojení buněk 

sociálního zařízení. Pro skladování materiálu bude využito uzamykatelných stavebních 

buněk. 

Dodavatel stavby  zajistí výkaz výměr a hmot, který bude obsahovat výpis veškerých 

dodávek a prací včetně všech materiálů. 

b) Odvodnění staveniště 

 

Odvodnění stavební jámy bude zajištěno vsakováním a přebytečná voda bude 

odvodňovacími kanálky sváděna do provizorních vsakovacích nádrží. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Dopravní napojení staveniště je uvažováno na místní obslužnou komunikaci a dále na 

místní komunikaci. Vjezd na staveniště bude opatřen uzavíratelnou bránou a u výjezdu 
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ze staveniště bude probíhat očištění vozidel opouštějících staveniště, aby nedocházelo 

ke znečištění okolních ploch. 

Pro účely výstavby bude nutno zajistit zhotovení vodovodní přípojky včetně dočasné 

stavební vodoměrné šachty, přípojky el. vedení vč. dočasného stavebního 

elektroměrného rozvaděče a přípojky splaškové kanalizace pro napojení buněk 

sociálního zařízení. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Vzhledem k umístění stavební parcely v průmyslové části a s velmi nízkou frekvencí 

pohybu osob a vozidel je zřejmé, že provoz stavby ovlivní své okolí jen minimálně. I 

tak však musí stavba dodržovat platné předpisy.  

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

dřevin 

 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat a 

ani se nepohybovat. Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být 

oploceno v zastavěném území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, 

aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. 

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 

stanovené v NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací (tj. např. při provozu hlučných strojů překračujících hygienické limity, v okolí 

staveb je nutno zajistit pasivní ochranu => kryty, akustické stěny, apod.). 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud 

možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí 

mít ložnou plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při 

odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny u výjezdu ze staveniště. Rovněž je nutno činit 

opatření proti znečištění okolí staveniště odfouknutím lehkých odpadů. Odpady, které 

vzniknou při výstavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb., o 

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhl. MŽP č. 

381/2001, 383/2001.) 

Na parcele bude nutné demolovat stávající betonovou plochu parcely. 

V rámci řešení stavby není uvažováno s asanacemi či kácením dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnější hranicí stavebního pozemku. Dočasný zábor 

staveniště není řešen. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Odpady vzniklé při výstavbě budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb., o 

technických odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 

likvidovány na stavbě, odvozem do sběren surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

Odpady vznikající při výstavbě: 

Číslo odpadu Název odpadu 

02 02 10 Kovové odpady 

15 01 01 Papírové a lepenkové odpady 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 02 01 Dřevo 

17 03 02 Asfaltové směsi 

17 04 05 Železo a ocel 

17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry 

 

Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k 

likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí dodavatel, 

popř. investor, uschovat pro případnou kontrolu. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Pracovní plošina bude vytvořena sejmutím ornice mocnosti 350 mm. Tato bude uložena 

na dočasné mezideponii na určeném místě staveniště, kde nebude zasahovat do 

stavebního prostoru. V dokončovací fázi bude použita na terénní úpravy pozemku. 

Nepředpokládá se přesun zeminy. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany 

životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. Během výstavby musí 

používány stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku 

ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. Během stavby nesmí docházet ke 

znečišťování ovzduší , např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným 

zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí.  
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů 

 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení NV č. 

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

práci na staveništích a dále NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. 

§15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby investor, budou-li na staveništi 

vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled 

vyškolené osoby. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné 

přilby, rukavice, respirátory, reflexní vesty, apod.), potřebným nářadím a proškoleni z 

bezpečnostních předpisů. Dodavatel zajistí přítomnost koordinátora BOZP. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není nutno provádět úpravy pro 

jejich bezbariérové užívání. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou 

nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 

Vzhledem k typu a umístění stavby se nestanovují speciální podmínky pro provádění 

stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Předpokládané zahájení stavby květen 2015 

Předpokládané ukončení stavby listopad 2016 

Harmonogram a popis výstavby bude podrobně zpracován dodavatelem stavby. 

Etapy výstavby: - Hrubá stavba (základy, svislé a vodorovné nosné kce, střecha) 

   - Výplně otvorů 

   - Kompletní zateplení objektu 

   - Vnitřní rozvody 

   - Vnitřní povrchové úpravy 

   - Kompletace 

   - Úprava vnějšího terénu 
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       …………………………………… 

                                                                                              Bc. Tomáš Herman 
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D1.1 Technická zpráva 

a) Účel objektu 

 

Jedná se novostavbu požární stanice typu P4 sloužící k požární ochraně obyvatelstva. 

Jedná se o jeden objekt s hlavní částí o dvou nadzemních podlažích a dvou částech 

garáží o jednom nadzemním podlaží. Objekt je nepodsklepený, v části mycího boxu je 

však provedena montážní jáma. části garáží jsou dvě, jedna pro parkování požárních 

vozidel a druhá pro parkování vozidel užitkových pro potřeby požární stanice. 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Urbanistické a architektonické řešení vychází z požadavků investora, technických 

možností a vztahu k okolním objektům. Svým architektonickým uspořádáním 

respektuje územní rozhodnutí a nebude narušovat současný charakter zástavby. 

Novostavba požární stanice je samostatně stojící objekt a tvoří ucelenou část. Půdorysně 

je objekt řešen jako dva protnuté obdélníky o maximálních rozměrech 62,14 x 34,99 m. 

Střechy objektu jsou šikmé sedlové se sklony 10° a 20°. Hlavní vstup do objektu a 

vjezdy do garáží jsou z místní komunikace a orientovány na jihozápad. 

Fasáda objektu bude s povrchovou úpravou silikonovou omítkou v barvách dle výkresu 

barevného řešení. Soklová část pak bude z dekorativní omítky pro soklové části rovněž 

v barvách dle výkresu barevného řešení. 

Objekt je tvořen jedním stavebním celkem SO 01, který je však rozdělen na tři části. 

SO 01.A - Část A je hlavní část požární stanice. Tato část slouží k denní a noční 

pohotovosti členů požárního sboru a k zajištění chodu stanice. V 1.NP se nachází hlavní 

vstup do objektu, který je následován zádveřím a centrální chodbou. Z Chodby je 

přístupná kancelář techniků se spojovou místností, sociální zařízení (šatna, WC, sprcha) 

pro ženy, WC muži, denní místnost s kuchyní a schodiště do 2.NP. v další části se pak z 

chodby dá přejít do částí B a C. Dalšími místnostmi v 1.NP jsou tři špinavé šatny pro 

každou směnu, sklad hadic a provozních tekutin, sklad dýchací techniky, umývárna 

požární techniky, technická místnost, posilovna, druhé schodiště do 2.NP a šachty s 

požárními skluzy. V 2.NP se pak z centrální chodby dostaneme do kanceláří velitele 

stanice, velitele čety, velitelů družstev a místností noční pohotovosti. Dále pak se zde 

nachází učebna, WC, WC se sprchami pro muže, čistá šatna, sklad vybavení stanice, 

úklidová místnost a sklad ložního prádla a šachty s požárními skluzy. 

SO 01.B - Část B je garáž pro požární vozidla. Tato část je tvořena  prostorem určeným 

k parkování požárních vozidel. V této části se dále nachází zařízení TZB jako vodovod 

DN 80 s koncovkami B75 pro plnění požárních vozidel vodou, systémem odtahu spalin 

vozidel a zařízením pro čištění, tlakování, revizí a sušení hadic. Rovněž zde bude 
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zřízeno pracoviště pro techniky. Další místnost části B je pak mycí box s montážní 

jámou.  

SO 01.C - Část C je garáž pro užitková vozidla, zejména vozidlo velitele zásahu, 

užitkový dodávkový vůz a osobní vozidlo pro potřeby stanice. Dále je zde umístěn 

vozík s nafukovacím člunem pro zásah na vodě. 

Zpevněné plochy na pozemku budou řešeny jako asfaltové, ve skladbě dle návrhu pro 

navržený typ pojíždějících vozidel. 

Vegetační úpravy v okolí objektu budou po vyřešení úprav terénních řešeny osázením 

okrasných keřů dle výběru investora a následným osetím vegetačních ploch travním 

semenem. 

c) Kapacitní údaje, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 

Zastavěná plocha:   1162 m
2
 

Zpevněné plochy:   6557 m
2
 

Výška nejvyššího hřebene:  +11,030 m nad upraveným terénem 

Užitná plocha:    1080 m
2
 

Obestavěný prostor:   8812 m
3
 

Orientace vstupu:   Jihozápad 

Osvětlení objektu je místy splněno přírodní, místy je nutné osvětlení sdružené či umělé. 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu 

 

Objekt je řešen jako jeden celek, avšak konstrukčně je rozdělen na dvě části. První částí 

je hlavní budova a druhou částí jsou části garáží. 

Hlavní budova 

Hlavní budova je řešena jako zděný objekt s montovanými stropními konstrukcemi a 

schodištěm založená na základech tvořených pásy z prostého betonu. Nosná střešní 

konstrukce je řešena dřevěnými příhradovými sedlovými vazníky se spojováním prvků 

pomocí ocelových desek s prolisovanými trny. Vnitřní nenosné konstrukce dělící jsou 

navrženy jednak jako zděné a jednak jako sádrokartonové. 

Základy 

Část hlavní budovy bude založena za základových pásech z prostého betonu. Obvodové 

pásy budou mít šířku 1,2 m a výšku 0,6 m. Vnitřní pásy pak šířku 0,6 m a výšky 0,45 a 

0,6 m. Základová spára obvodových pásů leží 1,05 m pod upraveným terénem, což je 

pod úrovní nezámrzné hloubky. Betonáž bude probíhat přímo do vyhloubené rýhy.  

Na pásy bude provedena jedna řada tvarovek betonového ztraceného bednění s výplní z 
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prostého betonu a následně bude provedena deska podkladního betonu tl. 150 mm. 

Základové pásy jsou řešeny jako monolitické betonové z betonu třídy C16/20. Tvarovky 

ztraceného bednění jsou vylity betonovou směsí třídy C16/20. Podkladní beton je třídy 

C16/20 a je doplněn o kari sítě při horním i dolním povrchu z oceli B500A a profilu 

100/100-5 mm. V základových konstrukcích je nutno zřídit výhraby pro kanalizační 

patní kolena a prostupy pro instalace. 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové svislé nosné konstrukce jsou navrženy zděné z broušených keramických 

cihelných bloků Porotherm 36,5 Profi zděných na maltu pro tenké spáry. První vrstva 

bloků bude založena na systémovou zakládací maltu. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce budou řešeny jako montovaná konstrukce z předpjatých stropních 

panelů Spiroll. Strop nad 1.NP bude proveden z panelů výšky 400 mm, přesně typu 416 

různých délek a šířek, se základní šířkou 1190 mm. Strop nad 2.NP bude proveden z 

panelů výšky 320 mm, přesně typu 335 různých délek a šířek, se základní šířkou 1190 

mm.  

Stropní konstrukce budou uloženy na železobetonové věnce šířky 315 mm a výšky 250 

mm z betonu třídy C20/25, oceli B500B a návrhu dle statického výpočtu. Z tohoto 

věnce bude vytažena výztuž pro napojení na dodatečně betonovaný železobetonový 

věnec po uložení panelů. Uložení panelů bude 200 mm a to na maltu cementovou tl. 10 

mm. Panely budou opatřeny plastovými ucpávkami dutin. Do spár mezi panely bude 

vložena výztuž z oceli V 10425, 8 mm a bude zavázaná do obvodového věnce. Zálivka 

spár bude provedena zálivkovým betonem třídy C20/25 s maximální velikostí zrna 8 

mm. Po provedení zálivky se vybetonuje obvodový věnec betonem třídy C20/25. 

Panely nad 2.NP budou opatřeny cementovým potěrem tl. 20 mm pro vyrovnání 

povrchu. 

Schodiště 

Schodiště je navrženo montované z prefabrikovaných dílců. Jedná se o podestový panel 

a dvě schodišťová ramena dle návrhu. 

Střešní konstrukce 

Nosná střešní konstrukce bude tvořena dřevěnými příhradovými sedlovými vazníky se 

spojováním prvků pomocí ocelových desek s prolisovanými trny. Vazník má sklon 20° 

a přesah 0,5 m u okapu. Uložení vazníku bude na pozední železobetonový věnec tl. 315 

mm a výšky 250 mm. Kotven bude ocelovými uhelníky kotvenými do věnce šrouby 

M12 a do vazníku konvexními hřebíky 4 mm. Dále bude v konstrukci střechy užito 

okapních, podélných a příčných ztužidel. Tyto budou rovněž příhradové konstrukce. Na 

dolním pásu vazníku bude zhotoven technický chodník z fošen tl. 40 mm. U hřebene 

bude provedena úprava pro odvětrání podstřešního prostoru. Materiál je dřevo smrkové 

C24 a všechny prvky střešní konstrukce musí být navrženy dle statického výpočtu 
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dodavatelem střechy. Všechny prvky budou opatřeny ochranným nátěrem proti 

dřevokazným houbám, škůdcům a plísním.  

Svislé nenosné konstrukce 

Vnitřní dělící konstrukce budou provedeny jednak jako zděné a jednak jako 

sádrokartonové. 

Zděné příčky budou provedeny z cihelných broušených keramických bloků Porotherm 8 

Profi a 11,5 Profi zděných na maltu pro tenké spáry. Tvarovky tl. 80 mm budou použity 

na zdění stěn sociálních zařízení,které nebudou dosahovat výšky stropní konstrukce. 

Všechny zděné příčky budou kotveny a napojovány pomocí stěnových spon Porotherm 

délky 300 mm.  

Sádrokartonové příčky budou použity jednak tl. 100 mm s jednoduchým opláštěním 

akustickými SDK deskami tl. 12,5 mm a jednak tl. 125 mm s dvojitým opláštěním 

akustickými a standardními SDK deskami tl. 12,5 mm. Do příček bude uložena zvuková 

izolace z minerálních vláken tl. 60 mm. 

Podhledy 

V budově bude použito sádrokartonových podhledů z SDK desek tl. 12,5 mm 

montovaných na nosný hliníkový rošt ze systémových profilů CD a UD. Desky jsou 

navrženy WHITE pro většinu místností. V místnosti 113 - sklad je navrženo použít 

desky protipožární RED. V místnostech 110 - WC ženy a 217 - umývárna je navrženo 

použít desky impregnované pro použití do místností se zvýšenou vlhkostí s označením 

GREEN. Do podhledů budou dle návrhu instalovány integrované osvětlovací prvky. 

Podlahy 

V této části objektu jsou podlahy navrženy betonové s vloženou kari sítí z oceli B500A 

profilu 150/150-4 mm a podlahy lité anhydritové v místnostech s podlahovým 

vytápěním. Povrchové úpravy podlah jsou navrženy ze zátěžového PVC, koberce a 

keramické dlažby. Tloušťka podlahy na terénu je 200 mm s tepelnou izolací ze 

stabilizovaného polystyrenu tl. 120 mm. Tloušťka podlahy v 2.NP je 100 s akustickou 

izolací ze stabilizovaného polystyrenu tl. 40 mm. Podlahy budou vytvořeny jako 

plovoucí, tzn. budou od ostatních konstrukcí odděleny pomocí podlahových pásků tl. 15 

mm z minerální vlny. Přechody mezi jednotlivými materiálovými řešeními podlah 

budou pomocí přechodových lišt. 

Části garáží  

Části garáží jsou řešeny jako monolitický železobetonový skelet se založením na 

železobetonových patkách s výplňovým zdivem z keramických broušených cihelných 

bloků založených na základových nosnících ze železobetonu. Nosná střešní konstrukce 

je řešena dřevěnými příhradovými sedlovými vazníky se spojováním prvků pomocí 

ocelových desek s prolisovanými trny. Na vaznících je zavěšen zateplený podhled 

garáží. Podlahu tvoří vyztužená železobetonová deska. 
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Základy 

Části garáží budou založeny za základových patkách a nosnících ze železobetonu. Patky 

mají rozměr 1,1x1,2 m respektive v nároží 1,2x1,2 m. Základové nosníky mají šířku 0,6 

m. Výška obou ŽB prvků je 0,45m. V místě montážní jámy je vytvořena 

železobetonová vana se šířkou zdi 0,25 m, výškou zdi 1,2 m a tloušťkou desky 0,15 m. 

Základová spára patek a nosníků leží 1 m pod upraveným terénem, což je pod úrovní 

nezámrzné hloubky. Betonáž bude probíhat do vytvořeného bednění po přejímce 

vyvázané výztuže. Bednění bude provedeno na podkladní vyrovnávací vrstvu z prostého 

betonu tl. 100 mm. 

Na patky budou navazovat železobetonové sloupy. Na základové nosníky bude 

provedena jedna řada tvarovek betonového ztraceného bednění tl. 250 mm s výplní z 

prostého betonu a následně bude provedena deska podkladního betonu tl. 150 mm. 

Základové patky, nosníky a vana jsou řešeny jako monolitické železobetonové z betonu 

třídy C25/25. Ocel výztuže je třídy B500B. Vyztužení železobetonu je dle statického 

výpočtu. Beton pro betonáž sloupů bude do výšky sloupu 1 m proveden jako vodotěsný. 

Tvarovky ztraceného bednění jsou vylity betonovou směsí třídy C16/20. Podkladní 

beton je třídy C20/25 a je doplněn o kari sítě při horním i dolním povrchu z oceli 

B500A a profilu 100/100-5 mm. V okolí 1 m od sloupů bude podkladní beton opatřen 

nátěrem xypex concentrate. 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce zde tvoří železobetonový skelet tvořený železobetonovými 

sloupy a železobetonovými věnci ve dvou úrovních. Beton je třídy C20/25, ocel B500B, 

vyztužení dle statického výpočtu. 

Obvodové svislé výplňové zdivo skeletu je navrženo zděné z broušených keramických 

cihelných bloků Porotherm 24 Profi zděných na maltu pro tenké spáry. První vrstva 

bloků bude založena na systémovou zakládací maltu. 

Střešní konstrukce 

Nosná střešní konstrukce bude tvořena dřevěnými příhradovými sedlovými vazníky se 

spojováním prvků pomocí ocelových desek s prolisovanými trny. Vazník má sklon 10° 

a přesah 0,5 m u okapu. Uložení vazníku bude na pozední železobetonový věnec tl. 240 

mm a výšky 250 mm. Kotven bude ocelovými uhelníky kotvenými do věnce šrouby 

M12 a do vazníku konvexními hřebíky 4 mm.Dále bude v konstrukci střechy užito 

okapních, podélných a příčných ztužidel. Tyto budou rovněž příhradové konstrukce. Na 

dolním pásu vazníku bude zhotoven technický chodník z fošen tl. 40 mm. U hřebene 

bude provedena úprava pro odvětrání podstřešního prostoru. Materiál je dřevo smrkové 

C24 a všechny prvky střešní konstrukce musí být navrženy dle statického výpočtu 

dodavatelem střechy. Všechny prvky budou opatřeny ochranným nátěrem proti 

dřevokazným houbám, škůdcům a plísním. Na nosné konstrukci bude zavěšen 

sádrokartonový, tepelně zaizolovaný podhled. 
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Podhledy 

V garážích bude použito sádrokartonových podhledů z SDK desek tl. 12,5 mm 

protipožárních s označením RED, montovaných na nosný hliníkový rošt ze 

systémových profilů CD a UD. Ty budou kotveny k ploše z dřevěných prken tl. 25 mm 

kotvených ke spodnímu pásu vazníku. Podhled bude tepelně zaizolovaný. 

Podlahy 

V této části objektu jsou podlahy navrženy železobetonové určené k pojezdu těžkými 

vozidly. Beton C20/25, ocel B500B, vyztuženo dle statického výpočtu. Povrchová 

úprava podlah je navržena jako nátěrová hmota na bázi epoxidových pryskyřic se 

vsypem křemičitého písku do penetrační vrstvy. Podlahy garáží jsou spádovány do 

podlahových vpustí. Tloušťka podlah je tak v rozmezí 200-250 mm a 150-200 mm. 

Zateplení podlah je řešeno deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm. 

Podlahy budou vytvořeny jako plovoucí, tzn. budou od ostatních konstrukcí odděleny 

pomocí podlahových pásků tl. 15 mm z minerální vlny.  

e) Materiálové řešení 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolace proti zemní vlhkosti bude vytvořena jedním asfaltovým pásem z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu typu S s nosnou vložkou z polyesterové rohože. 

Faktor difúzního odporu µ = 28 000. Asfaltový pás bude plnoplošně nataven k podkladu 

opatřenému penetrací asfaltovou emulzí bez obsahu rozpouštědel. Místně v oblasti 

montážní jámy v části B bude užito druhého SBS modifikovaného asfaltového pásu 

typu S se skelnou nosnou vložkou a faktorem difúzního odporu µ = 28 000. V tomto 

případě bude na penetrovaný povrch bodově nataven pás se skelnou vložkou a na něj 

plnoplošně pás s vložkou z polyesterové rohože. 

Parozábrany 

Jako parozábrana hlavní části na stropní konstrukci z panelů Spiroll s vyrovnaným 

povrchem z cementového potěru bude na penetračně opatřený povrch asfaltovou emulzí 

bez obsahu rozpouštědel bodově nataven SBS modifikovaný pás typu S s nosnou 

vložkou z polyesterové rohože. Faktor difúzního odporu µ = 28 000. 

Jako parozábrana izolovaných podhledů garáží bude na rovný povrch z  OSB desek 

provedena parotěsná fólie s reflexní aluminiovou vrstvou. Fólie bude přelepena 

oboustranně lepící páskou. Všechny prostupy a úpravy budou rovněž oblepeny a 

přelepeny. Napojení parozábrany na ostatní konstrukce bude provedeno systémovým 

tmelem pro napojení těchto druhů fólií na zděné konstrukce. Plošná hmotnost fólie     

170 g/m
2
, ekvivalentní difúzní tl. Sd ≥ 300 m. 
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Difúzní fólie 

Na provedenou tepelně izolační vrstvu pod nevytápěnou půdou a pod kontralatě 

střešního pláště bude provedena pojistná ochranná difúzně otevřená polypropylenová 

fólie. Fólie bude přelepena oboustranně lepící páskou, jakožto i veškeré prostupy a 

opracování detailů. Plošná hmotnost fólie 170 g/m
2
, ekvivalentní dif. tl. Sd = 0,02 m. 

Tepelné izolace 

Jako zateplení obvodového pláště objektu bude použito kontaktního zateplovacího 

systému ETICS. V místě výplní otvorů bude tento přetažen přes rám o 40 mm. 

Penetrace -jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze 

Lepící vrstva - minerální lepící hmota na bázi cementu, zrnitost 0,6 mm, µ = cca 18,     

 = cca 1350 kg/m
3 

Tepelná izolace - desky fasádního pěnového polystyrenu EPS 70 F tl. 120 mm,  

d = 0,039 W/mK, pevnost v taku ≥ 70 kPa,  = cca 13,5 - 18 kg/m
3
, µ = 20-40, 

certifikát ETICS kvalitativní třída A 

Tepelná izolace soklu - desky extrudovaného polystyrenu XPS tl. 100 mm,  

d = 0,037 W/mK, pevnost v taku ≥ 300 kPa,  = cca 30-39 kg/m
3
, µ = 80 

certifikát ETICS kvalitativní třída A 

Hmoždinky - Plastové talířové hmoždinky s kovovým trnem a zapuštěnou hlavou s 

doplnění o zátku z tepelného izolantu. Zapuštění 30 mm. Hmoždinky musí splňovat 

deklaraci ETAG 004. Lokálně budou použity hmoždinky pro kotvení ETICS do dřeva. 

Výztužná vrstva - Minerální stěrkovací hmota na bázi cementu, zrnitost 0,6 mm,            

µ = cca 18,  = cca 1350 kg/m
3
, vtlačená zesílená sklotextilní tkanina s velikostí ok 4x4 

mm, plošnou hmotností 165 g/m
2
, certifikát ETICS kvalitativní třída A 

Penetrace - Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, difúzně propustný 

Vnější povrchová úprava - Finální vnější probarvená silikonová pastovitá omítka, 

zrnitost 2 mm, µ = 20-30, d = 0,7 W/mK,  = cca 1800 kg/m
3
, zvýšená odolnost proti 

vzniku a výskytu mikroorganismů bez obsahu biocidních prostředků, certifikát ETICS 

kvalitativní třída A 

Vnější povrchová úprava soklu - Finální vnější mozaiková dekorativní omítka s 

organickým pojivem a přírodními zrny, zrnitost 2 mm, µ = 20-30, d = 0,8 W/mK, 

zvýšená odolnost proti vzniku a výskytu mikroorganismů bez obsahu biocidních 

prostředků, certifikát ETICS kvalitativní třída A 
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Tepelná izolace stropu a věnců bude provedena vložení desek fasádního pěnového 

polystyrenu EPS 70 F tl. 60 mm, d = 0,039 W/mK, pevnost v taku ≥ 70 kPa,  = cca 

13,5 - 18 kg/m
3
, µ = 20-40. 

Tepelná izolace podlah hlavní části bude tvořena uložením desek stabilizovaného 

polystyrenu EPS 100 s tl. 120 mm (2x 60 mm) s vystřídáním svislých spár, d = 0,037 

W/mK, pevnost v taku ≥ 100 kPa,  = cca 18-23 kg/m
3
, µ = 30-70. 

Tepelná izolace podlah garáží bude provedena položením desek extrudovaného 

polystyrenu XPS tl. 80 mm, d = 0,035 W/mK, pevnost v taku ≥ 300 kPa,  = cca 30-

39 kg/m
3
, µ = 80. V místě izolování vjezdu do garáže bude použit stejný materiál tl. 70 

mm.  

Jako tepelná izolace při řešení detailu vstupu do objektu bude použit rozšiřující profil z 

materiálu COMPACFOAM pro použitý typ rámu dveří v tl. 60 mm, výšky 200 mm, 

280 mm a 330 mm,  d = 0,038 W/mK, U = 0,63 W/m
2
K (při tl. 60 mm). 

Jako tepelná izolace při řešení izolování vjezdu do garáží bude použit hranol z materiálu 

COMPACFOAM tl. 70 mm, výšky 280 mm a 230 mm. d = 0,038 W/mK, pevnost v 

taku ≥ 770 kPa při 2% stlačení. 

Tepelná izolace stropu pod nevytápěnou půdou hlavní části bude provedena z rohoží 

minerální izolace MW tl. 300 mm (160 mm + 140 mm) s vystřídáním svislých spár,  

d = 0,039 W/mK,  = cca 12-14 kg/m
3
. Vlna v celém průřezu hydrofobizovaná.  

Tepelná izolace stropu pod nevytápěnou půdou v částí garáží bude provedena z rohoží a 

desek z minerální izolace MW tl. 200 mm (140 mm rohož + 60 mm deska) s 

vystřídáním svislých spár,  d = 0,039 W/mK,  = cca 12-14 kg/m
3
. Vlna v celém 

průřezu hydrofobizovaná. 

Akustické izolace 

Do akustických sádrokartonových příček bude použita akustická izolace z desek z 

minerální vlny MW tl. 60 mm,  d = 0,035 W/mK. 

Do plovoucích podlah bude užito podlahových pásků z minerální vlny MW t. 15 mm, 

d = 0,039 W/mK. 

Vnitřní úpravy povrchů 

Vnitřní omítky zděných povrchů a povrchů z betonu jsou navrženy ze systémové vnitřní 

omítky Porotherm Universal tl. 15 mm. Tato bude opatřena 2x vnitřním nátěrem. 

Vnitřní úprava povrchu sádrokartonových desek bude po vytmelení a zabroušení 

provedena penetrací povrchu SDK desek a 2x vnitřním nátěrem. 

Přechody mezi SDK deskami a zděnými povrchy budou řešeny sklotextilní výztužnou 

páskou. 
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Podlahy s nášlapnou vrstvou ze zátěžového PVC, povrchová úprava PUR, tl. 2,5 mm, 

nášlapná vrstva 0,7 mm, µ ≥ 0,5. PVC bude lepeno jednosložkovým 

bezrospouštědlovým lepidlem na bázi akrylátové disperze polymerů pro lepení PVC. 

Podlahy s keramickou dlažbou určenou pro interiéry tl. 8 mm. Dlažba bude lepena 

tenkovrstvou lepící maltou pro dlažby s flexibilní hydroizolační stěrkou tl. 4 mm. 

Podlahy se zátěžovým kobercem, výška vlasu 3 mm, celková výška 5 mm, odolnost 

vůči pojezdu kolečkové židle. Koberec bude volně položen. 

Výplně otvorů 

Okna  - Plastový 6-ti komorový profil, stavební hloubka profilů min. 82 mm 

 - Tl. stěny min. 2,8 mm, třída profilů A dle ČSN EN 12608 

 - Rám i křídla vyztuženy ocelovou zinkovanou výztuhou 

 - Izolační dvojsklo s fólií heat mirror, distanční rámeček teplý, inertní plyn 

 - Uw max. 1,0 W/m
2
K 

 - Kování celoobvodové 

Vstupní dveře - Plastový 6-ti komorový profil, stavební hloubka profilů min. 82 mm 

  - Tl. stěny min. 2,8 mm, třída profilů A dle ČSN EN 12608 

  - Rám i křídla vyztuženy ocelovou zinkovanou výztuhou 

  - Izolační bezpečnostní dvojsklo, distanční rámeček teplý, inertní plyn 

  - Boční i horní světlíky 

  - Ud max. 1,1 W/m
2
K 

  - Kování celoobvodové, bezpečnostní třídy 3 

  - Práh zapuštěný s přerušeným tepelným mostem 

  - vložkový bezpečnostní zámek, samozavírač, prahová těsnící lišta 

Dveře  - Plastový 6-ti komorový profil, stavební hloubka profilů min. 82 mm 

  - Tl. stěny min. 2,8 mm, třída profilů A dle ČSN EN 12608 

  - Rám i křídla vyztuženy ocelovou zinkovanou výztuhou 

  - Ud max. 1,1 W/m
2
K 

  - Kování celoobvodové, bezpečnostní třídy 3 

  - Práh zapuštěný s přerušeným tepelným mostem 

  - vložkový bezpečnostní zámek, prahová těsnící lišta 

Vrata  - Sekční výsuvná vrata s prosklenými částmi 

  - ocelový pozinkovaný plech s výplní z PUR a s povrchovou úpravou 

  - Ud max. 1,7 W/m
2
K 

  - Prosklená sekce z extrudovaných hliníkových profilů se zasklením  

  akrylátovým sklem 

  - Integrované dveře, pojistka vysunutí při otevřených dveřích 

  - Stropní pohon elektrický, klika pro nouzové otevření, nápis HASIČI 
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Klempířské výrobky 

Střešní krytina na objektu je navržena jako systémová velkoformátová plechová Satjam 

GRANDE PLUS. Šablona má čtyři vlny, tl. plechu 0,5 mm, stavební šířka 1,1 m, 

včetně všech systémových prvků (větrací tvarovky, okapní plechy, závětrné lišty, 

oplechování napojení na stěnu, zachytávače sněhu, hřebenáče apod.). Povrchová úprava 

PURMAT, barva višeň. 

Okapní systém je systémový Satjam Niagara. Žlaby podokapní půlkruhové  150 mm, 

tl. plechu 0,6 mm, včetně všech doplňků (zaklapávací háky, čela, spojky apod.). 

Dešťové odpadní potrubí  100 mm, tl. plechu 0,6 mm, včetně všech doplňků (kolena, 

objímky, spojky, kotlíky apod.) Povrchová úprava PURMAT, barva červená. 

Oplechování okenních parapetů a kastlíku hřebenového odvětrání je provedeno z 

poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. Povrchová úprava pozinkovaný plech s PVC 

vrstvou. 

Protidešťové žaluzie jsou žárově zinkované, rozměru 500x500 mm. Upevňovací rám, 

skryté uchycení a síť proti hmyzu. 

Zámečnické výrobky 

Hliníková markýza je provedena s povrchovou úpravou eloxací. Zavětrování je 

provedeno nerezovými táhly  10 mm. Kotveno dvěma nerezovými táhly  12 mm 

délky 2,2 m. Výplň z tvrzeného bezpečnostního skla. 

Ocelové schodiště je provedeno jako zakázka dle výrobní dokumentace. Povrchová 

úprava je žárovým zinkováním. 

Tesařské výrobky 

Pro zabezpečení odvětrání podstřeší bude v úrovni hřebenů střech vytvořen kastlík 

odvětrání. Tento bude proveden z dřevěných hranolů 60x60 mm, fošny tl. 40 mm a 

OSB 3 desek tl. 22 mm. Prvky budou opatřeny nátěrem proti dřevokazným plísním, 

houbám a škůdcům. 

Úprava říms, štítů a podhledů bude provedena z dřevěného obkladu UTV 19x140 mm. 

Tento bude opatřen barevnou lazurou v barvě hnědé -buku. 

Hromosvod 

Hromosvod bude proveden dle samostatné dokumentace. 

Dešťová kanalizace 

Navržený objekt má šikmé střechy s odvodněním srážkové vody do podokapních žlabů 

a dále do dešťové kanalizace. Srážková voda ze zpevněných ploch parcely je odváděna 

spádováním ploch do uličních vpustí a dále do dešťové kanalizace. Systém dešťové 

kanalizace na parcele je dále tvořen podzemními vsakovacími galeriemi. Ty jsou 
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tvořeny skládáním z polypropylenových dílců vsakovacího systému. Před každým 

zaústěním do vsaku je umístěna revizní šachta s podzemním integrovaným filtrem. 

Každý vsak je pak opatřen přepadem a napojením do místní kanalizační stoky. 

Zpevněné plochy 

Souvrství zpevněných ploch začíná štěrkodrtí - rozprostřené a zhutněné drcené 

kamenivo frakce 0-32 mm o mocnosti 260 mm. Další vrstvou je penetrační makadam 

PMH - kamenivo frakce 32/63 mm, prolité asfaltovým pojivem, posyp kamenivem 

frakce 8/16 mm mocnosti 100 mm. Finální vrstva je pak hutněná asfaltová směs tl. 40 

mm. 

f) Bezbariérové užívání stavby 

 

Projekt není řešen dle vyhl. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, jelikož není určen k užívání 

veřejností a ani osobami s omezenou schopností orientace a pohybu. 

g) Technologie výroby 

 

V objektu se nenachází žádné výrobní technologie. 

h) Bezpečnost při užívání stavby 

 

Jelikož se jedná o objekt požární stanice s nástupními plochami pro hasiče dle ČSN 73 

5710, budou tyto plochy v protiskluzné úpravě a to s minimální hodnotou koeficientu 

tření 0,5. Dále bude použitou ochranné zábradlí na schodištích dle předepsaných výšek. 

j )Stavební fyzika 

 

Je samostatně řešena v části D1.4 Technika prostředí, této projektové dokumentace. 

k) Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 

Je samostatně řešena v části D1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby, této projektové 

dokumentace. 

 

 

       …………………………………… 

                                                                                              Bc. Tomáš Herman 
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Závěr 
 

Mým prvním krokem při zpracování zadaného tématu diplomové práce bylo navržení 

dispozice zamýšleného objektu požární stanice. Velkou inspirací pro mne bylo 

navštívení dvou brněnských požárních stanic profesionálních hasičů. Na jedné z nich, v 

Brně Líšni, pracuje i můj otec jako velitel družstva hasičů. Měl jsem tedy možnost 

opakovaně stanici navštívit a vidět jí v chodu, prohlédnout si jak fungují její části a líp 

pochopit budovu jako celek. Při zpracování dispozice jsem tedy zužitkoval rady hasičů, 

což mi velice pomohlo. Jako další krok mne čekalo rozmyslet si konstrukční systém 

budovy. Jako logické řešení mi přišlo řešit hlavní část stanice jako konstrukční systém 

zděný s montovanými stropy a schodišti a část garáží jako železobetonový skelet se 

zateplenou střešní konstrukcí v úrovni dolního pásu příhradového vazníku. Nenosné 

vnitřní dělící konstrukce jsem zvolil zděné, avšak ve druhém nadzemním podlaží jsem 

zvolil i konstrukce sádrokartonové z důvodu nižšího zatížení stropních panelů. Již při 

tvoření tvaru budovy jsem se snažil dodržet modulovou koordinaci zdících prvků 250 

mm. 

Z prvotního návrhu konstrukčního řešení jsem začal postupně řešit dopodrobna 

jednotlivé skladby konstrukcí, jak z hlediska statického, tak z hlediska tepelně 

technického, estetického a  funkčního. Po vyřešení skladeb konstrukcí jsem finálně 

upravil rozměry v jednotlivých podlažích objektu, řezech objektem, výkresech stropů, 

střech a pohledů. 

Po zhotovení konečné varianty budovy jsem začal pracovat na detailním zpracování 

jednotlivých částí projektové dokumentace stavební části pro provedení stavby. Jednalo 

se zejména o výkresovou část projektové dokumentace, posouzení objektu z hlediska 

požární bezpečnosti, posouzení objektu z hlediska tepelné techniky a vypracování části 

podrobností, jako jsou výpisy skladeb konstrukcí a jednotlivých profesí. 

Obsahově jsem diplomovou práci zpracoval dle obdrženého zadání diplomové práce a v 

souladu s ním a s pokyny vedoucího práce. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

1.NP   - První nadzemní podlaží              

2.NP   - Druhé nadzemní podlaží                

atd.   - A tak dále                

BPV   - Výškový systém balt po vyrovnání            

BOZP   - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci               

cca   - Přibližně           

č.   - Číslo                    

ČP   - Číslo popisné          

d   - Délka         

dl.   - Dlažba                    

kce   - Konstrukce             

keram.   - Keramická             

Ks   - Kus             

l   - Délka          

m n.m.   - Metrů nad mořem               

NÚC   - Nechráněná úniková cesta                

ozn.   - Označení 

PBŘS   - Požárně bezpečnostní řešení stavby     

PE   - Polyetylen                

podl.   - Podlahovina               

Pozn.   - Poznámka         

PP   - Polypropylen        

PT   - Původní terén                

PTH   - Porotherm                

PVC   - Polyvinylchlorid                  

PÚ   - Požární úsek           

   - Suma                 

SDK   - Sádrokarton           

š.   - Šířka           

TI   - Tepelná izolace         

Tl   - Tloušťka          

tj.   - To jest                   

UT   - Upravený terén         

v   - Výška 

ŽB   - Železobeton  
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 4.1 Výkres č. C.1 - Situační výkres širších vztahů  M 1:25 000 

 4.2 Výkres č. C.2 - Celkový situační výkres   M 1:1 000  

 4.3 Výkres č. C.3 - Koordinační situační výkres   M 1:200 

 4.4 Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 

5 Složka D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení  

 5.1 Výkres č. D.1.1.1a - Půdorys 1.NP - hlavní budova  M 1:50 

 5.2 Výkres č. D.1.1.1b - Půdorys 1.NP - garáž pož. vozidel M 1:50 

 5.3 Výkres č. D.1.1.1c - Půdorys 1.NP - garáž užit. vozidel M 1:50 

 5.4 Výkres č. D.1.1.2 - Půdorys 2.NP - hlavní budova  M 1:50 

 5.5 Výkres č. D.1.1.3a - Výkres základů - Část A  M 1:50 

 5.6 Výkres č. D.1.1.3b - Výkres základů - Část B  M 1:50 

 5.7 Výkres č. D.1.1.3c - Výkres základů - Část C  M 1:50 

 5.8 Výkres č. D.1.1.4 - Výkres sestavy strop. dílců nad 1.NP M 1:50 

 5.9 Výkres č. D.1.1.5 - Výkres sestavy strop. dílců nad 2.NP M 1:50 

 5.10 Výkres č. D.1.1.6 - Výkres střešní konstrukce, část A M 1:50 

 5.11 Výkres č. D.1.1.7 - Výkres střešní konstrukce, část B M 1:50 

 5.12 Výkres č. D.1.1.8 - Výkres střešní konstrukce, část C M 1:50 

 5.13 Výkres č. D.1.1.9 - Řez A-A´    M 1:50 
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 5.14 Výkres č. D.1.1.10 - Řez B-B´    M 1:50 

 5.15 Výkres č. D.1.1.11 - Řez C-C´    M 1:50 

 5.16 Výkres č. D.1.1.12 - Technické pohledy SZ, JV  M 1:50 

 5.17 Výkres č. D.1.1.13 - Technické pohledy JZ, SV  M 1:50 

 5.18 Výkres č. D.1.1.14 - Detail A - Sokl    M 1:5 

 5.19 Výkres č. D.1.1.15 - Detail B - Vjezd do garáží  M 1:5 

 5.20 Výkres č. D.1.1.16 - Detail C - Římsa   M 1:5 

 5.21 Výkres č. D.1.1.17 - Detail D - Odvětrání u hřebene M 1:5 

 5.22 Výkres č. D.1.1.18 - Detail E - Kotvení skluzu v patě M 1:5 

 5.23 Výkres č. D.1.1.19 - Detail F - Kotvení skluzu v hlavě M 1:5 

 5.24 Výpis č. D.1.1.20 - Výpis skladeb konstrukcí 

 5.25 Výpis č. D.1.1.21 - Výpis výplní otvorů 

 5.26 Výpis č. D.1.1.22 - Výpis klempířských výrobků 

 5.27 Výpis č. D.1.1.23 - Výpis truhlářských výrobků 

 5.28 Výpis č. D.1.1.24 - Výpis zámečnických výrobků 

 5.29  Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 

6 Složka D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 6.1 Zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby 

 6.2 Výkres č. D.1.3.1 - Půdorys 1.NP    M 1:75 

 6.3 Výkres č. D.1.3.2 - Půdorys 2.NP    M 1:75 

 6.4 Výkres č. D.1.3.3 - Situace     M 1:500 

 6.5 Příloha č. 1 - Výpočet požárního zatížení PÚ, stanovení SPB, posouzení  

  velikosti PÚ 

 6.6 Příloha č. 2 - Výpočty k posouzení únikových cest a odstupových   

  vzdáleností 

 6.7 Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 
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7 Složka D.1.4 - Technika prostředí staveb 

 7.1 Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro účely DP  

  zpracovávané na ústavu pozemního stavitelství, FAST, VUT v Brně 

 7.2 Příloha č. 1.1 - Detail nároží hlavní části objektu     

  (Area 2011) 

 7.3 Příloha č. 1.2 - Detail nároží u napojení ŽB sloupu na výplňové zdivo  

  (Area 2011) 

 7.4 Příloha č. 1.3 - Detail styku obvodové a stropní konstrukce   

  (Area 2011) 

 7.5 Příloha č. 1.4 - Detail nadezdívky       

  (Area 2011) 

 7.6 Příloha č. 1.5 - Detail zateplení v oblasti soklu     

  (Area 2011) 

 7.7 Příloha č. 2.1 - Posouzení skladby obvodového zdiva hlavní části   

  (Teplo 2011) 

 7.8 Příloha č. 2.2 - Posouzení skladby obvodového zdiva garáže   

  (Teplo 2011) 

 7.9 Příloha č. 2.3 - Posouzení skladby stropní konstrukce hlavní části   

  (Teplo 2011) 

 7.10 Příloha č. 2.4 - Posouzení skladby podhledu garáže    

  (Teplo 2011) 

 7.11 Příloha č. 2.5 - Posouzení skladby podlahy hlavní části v kanceláři 

  (Teplo 2011) 

 7.12 Příloha č. 2.6 - Posouzení skladby podlahy garáže    

  (Teplo 2011) 

 7.13 Příloha č. 3.1 - Posouzení kritické místnosti v zimním období - učebna 

  (Stabilita 2011) 

 7.14 Příloha č. 4.1 - Posouzení kritické místnosti v letním období - učebna 

  (Simulace 2011) 

 7.15  Příloha č. 5.1 - Posouzení tepelných ztrát objektu požární stanice  

  (Ztráty 2011) 

 7.16 Příloha č. 5.2 - Energetický štítek budovy požární stanice vč. protokolu 

  (Ztráty 2011) 
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 7.17 Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 

8 Složka E - Dokladová část 

 8.1 Posouzení zděného pilíře v 1.NP 

 8.2 Posouzení zděného pilíře v 2.NP 

 8.3 Výpočet základového pásu 

 8.4 Technická data ke stropním panelům SPIROL 

 8.5 Prvek pro kotvení vazníku do věnce  
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