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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem požární stanice typu P4. Objekt je navržen na okraji 

nově budované průmyslové zóny a je strategicky umístěn tak, aby byl v blízkosti výrobních 

závodů v dané zóně, dále v blízkosti nájezdu na plánovanou rychlostní komunikaci R49 a 

části městského obchvatu, takže při výjezdu mimo město jím nemusí projíždět.  

Stanice je navržena jako částečně jednopodlažní a částečně dvoupodlažní. V 1.NP se nachází 

na severní straně nachází skladovací část s technickým zázemím stanice, uprostřed objektu je 

garáž pro požární vozidla a v jižní části objektu jsou hygienické a mokré provozy, posilovna a 

zasedací místnost pro krizový štáb. Ve 2.NP se nachází prostory pro denní a noční pohotovost 

a kanceláře vedoucích pracovníků. 

Objekt je prefabrikovaný montovaný skelet s podélným konstrukčním systémem. Obvodový 

plášť vzhledem k místní architektuře řešen výplňovým zdivem z keramických tvárnic 

s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Střechy stanice jsou ploché, zelené. 

Na stanici je dislokováno 8 požárních vozidel (3x CAS, DA, TZA, RZA, AŽ, NA) a 17 

sloužících hasičů na jedné směně, zajišťující výjezd 3 družstev.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Požární stanice, prefabrikovaný skelet, předepnuté stropní panely Spiroll, plochá střecha 

jednoplášťová, vegetační střecha 
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ABSTRACT 

 

The Master’s thesis is about processing design documentation for a new bulding of firehouse 

type P4. Location of the bulding is   chosen  so   the firehouse is near the   industrial precinct , 

further to be near to the planned highway connection and city  bypass so  they don’t have to 

pass in the event of an alarm  through the city. 

The firehouse is design as partly two-storey and partly single-storey building. On the first 

floor is on the north storage part with technical utility rooms. In the middle is garage for fire 

trucks, and on the south side of the station is hygienic and wet areas, gym and meeting room 

for emergency staff. On the second floor are rooms for firefighters and offices for officers. 

Construction system of the building is precast concrete frame with longitudinal construction 

system. Building envelope is due to the local architecture designed as infill wall with contact 

thermal insulation systém ETICS. Warm flat roof are green. 

In the station are placed eight firetrucks (3x CAS, DA, TZA, RZA, AŽ, NA) and 17 fireman 

in the one shift in three teams.  
 

KEY WORDS 

 

Firehouse, precast concrete frame, prestressed concrete slab Spiroll, warm flat roof, green 

roof 
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ÚVOD 

Diplomová práce řeší vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

novostavby požární stanice v Holešově v katastrálním území Holešov [640972]. 

 Stavba je situována na okraji průmyslové zóny, na parcele č. 2760/1. Jedná se o 

pozemek určený jako manipulační plocha – ostatní plocha a je v majetku teoretického 

investora.  

 Objekt je členitého, nepravidelného půdorysu. Funkčně je rozdělen na 3 části: 

skladovací část a technické zázemí, garáže pro požární automobily a provozní část.  

 Skladovací část a garáže jsou jednopodlažní, provozní část je dvoupodlažní. 

 

 Objekt je navržen jako železobetonový prefabrikovaný skelet s podélným 

konstrukčním systémem s výplňovým zdivem z keramických tvárnic tloušťky 240 mm 

s kontaktním zateplovacím systémem ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken tloušťky 

200 mm. Vnitřní dělící konstrukce jsou z keramických tvárnic tloušťky 115, 190 a 250 mm, 

případně ze sádrokartonových konstrukcí. Stropní konstrukce jsou navrženy z předpjatých 

stropních panelů spiroll. Střechy jsou navrženy jako ploché jednoplášťové a s výjimkou věže 

jsou vegetační. Objekt je založen na prefabrikovaných železobetonových patkách místně 

doplněných o monolitický základ. 

  

 Diplomová práce obsahuje předběžné návrhy a architektonickou studii, výkresy 

prováděcí dokumentace, požárně bezpečnostní řešení stavby a posouzení objektu z hlediska 

stavební fyziky. 

 Stavba je navržena v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. 

  

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eaYPrEz_L8dN-TygZ1M12HvaPS5O_ExDBQBjITc1wv0Idigj3cXtfPG2ybi6gCgWlnhIg-6Ruee4sT4pWG9O5PeUlg09OOuUzLm661aQ4FghN8InYw6gvw==
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Požární stanice Holešov 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Holešov, [640972], p.č. 2760/1, Zlínský kraj 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

HZS Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ bylo-li přiděleno, 

adresa sídla,  

Bc. Křepelka Jakub 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení  
SO 01 – Požární stanice  

SO 02 – Kanalizační přípojka 

SO 03 – Plynová přípojka  

SO 04 – Přípojka el. energie  

SO 05 – Přípojka SDK  

SO 06 – Vodovodní přípojka 

SO 07 – Zpevněné plochy 

SO 08 – Sadové úpravy 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),  

 

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

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

 

projektová dokumentace pro stavební povolení 

c) další podklady. 

- územní plán města Holešov  

- výpis z katastru nemovitostí  

- investiční záměr investora  

- výškopisné a polohopisné zaměření území  

- katastrální mapa 

- generel HZS Zlínského kraje 

- polohy inženýrských sítí v blízkosti staveniště 

- geologické a radonové mapy 

- dokumentace okolních staveb  

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=eaYPrEz_L8dN-TygZ1M12HvaPS5O_ExDBQBjITc1wv0Idigj3cXtfPG2ybi6gCgWlnhIg-6Ruee4sT4pWG9O5PeUlg09OOuUzLm661aQ4FghN8InYw6gvw==
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území, charakteristika stavebního pozemku, soulad navrhované 

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  

 

Stavba se nachází na pozemku p.č. 2760/1, který se nachází v katastrálním území 

Holešov. Tento pozemek se nachází v nově zřízené průmyslové zóně. 

Stavební pozemky jsou v majetku Zlínského kraje, jenž je i zřizovatelem jednotky a 

stavebníkem požární stanice. 

 

Stavební pozemek je rovinný o rozloze 317 774 m2, v současnosti zatravněný, bez 

vyšší vegetace a je připraven pro stavební činnost. Veškeré inženýrské rozvody jsou 

vedeny v jeho blízkosti. Napojení na pozemek je možný z místní komunikace IV třídy, 

která sousedí přímo s řešeným pozemkem. 

 

Parcely jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha – jiná plocha a 

manipulační plocha. Stavba se nachází v nově zřízené průmyslové zóně. Pozemky jsou 

v územním plánu města Holešova vedeny jako výrobní, skladovací a smíšené. 

Navržená stavba je v souladu s územním plánem a s plánovaným charakterem území. 

 

V současnosti je pozemek zatravněn a není nijak využíván. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, 

Bylo vydáno územní rozhodnutí a projektová dokumentace je v souladu s daným 

rozhodnutím a jeho podmínkami. 

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

podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků   

 na využívání území, 

 Nebyly řešeny žádné výjimky. 

 

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny  

 podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 Pro diplomovou práci nebyla vydána žádná stanoviska 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),  

Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy. Jedná se pouze o projekt týkající se 

diplomové práce. Únosnost zeminy a hladina podzemní vody byla použita z provedené 

sondy vzdálené cca 50 m.  
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Pozemek se nenachází v ochranném nebo bezpečnostním pásmu. Budou respektována 

ochranná pásma inženýrských sítí dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

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

Navržená stavba se nenachází v záplavovém území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území,  

Stavba nijak nenarušuje vlastnická a uživatelská práva sousedních pozemků a staveb.  

Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území. Dešťová voda bude likvidována na 

pozemku. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

Navržená stavba nevyžaduje provádění asanací a kácení dřevin 

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),  

Navrženou stavbou nedochází k vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Navrženou stavbou nedochází k vyjímání půdy z pozemků určených k plnění funkce 

lesa. 

l) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu),  

Stavba bude napojena na veřejné inženýrské sítě přípojkami do technické místnosti v 1 

NP. Jedná se o přípojku splaškové kanalizace, vodovodu, středotlakého plynu a 

elektrického vedení nízkého napětí a sdělovacího vedení. Příjezd na pozemek je ze 

stávající zpevněné komunikace. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Pro danou stavbu nejsou související a podmiňující investice. 

− Předpokládaný termín zahájení výstavby: 03/2020  

− Předpokládaný termín dokončení výstavby: 06/2021 

− Předpokládaná doba výstavby: 16 měsíců 

 

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

 

Seznam stavebních parcel: 

Katastrální území:  Holešov [640972] 

Parcela Vlastnické právo L.V. Výměr

a 

[m2] 

Druh pozemku 
Omezení 

práv 

Způsob 

ochrany 

2760/1 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 31777

4 

Ostatní plocha – 

manipulační 

plocha 

Věcné 

břemeno 
- 
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Seznam dotčených parcel: 

Katastrální území:  Holešov [640972] 

Parcela Vlastnické právo L.V. Výměr

a 

[m2] 

Druh pozemku 
Omezení 

práv 

Způsob 

ochrany 

2757 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 18906 Ostatní plocha – 

manipulační 

plocha 

  

2760/10 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 336 
Ostatní plocha -

jiná plocha 

  

2760/11 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 32 Ostatní plocha – 

ostatní dopravní 

plocha 

  

2760/15 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 9682 
Jiná plocha - 

ostatní plocha 

  

2760/16 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 1573 Ostatní plocha – 

manipulační 

plocha 

  

2760/17 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 647 
Jiná plocha - 

ostatní plocha 

  

2760/18 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 502 Ostatní plocha – 

manipulační 

plocha 

  

2760/21 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 776 
Jiná plocha - 

ostatní plocha 

  

2760/22 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 2100 
Jiná plocha - 

ostatní plocha 

  

2760/28 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 5231 Ostatní plocha – 

manipulační 

plocha 

  

2760/48 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 6603 Ostatní plocha – 

ostatní 

komunikace  

Věcné 

břemeno  

 

2760/55 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 98 Ostatní plocha – 

ostatní 

komunikace 

Věcné 

břemeno  
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2760/66 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 3096 
Jiná plocha - 

ostatní plocha 

  

2760/67 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 2025 
Jiná plocha - 

ostatní plocha 

  

2760/91 Industry Servis ZK, a.s. 

Holešovská 1691,  

76901 Holešov 

 

 

5888 5138 Ostatní plocha – 

ostatní 

komunikace 

Předkupní 

právo 

 

2760/94 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 1199 Ostatní plocha – 

ostatní 

komunikace 

Věcné 

břemeno 

 

2760/11

2 

Industry Servis ZK,a.s. 

Holešovská 1691,  

76901 Holešov 

5888 4728 
Ostatní plocha – 

manipulační 

plocha 

Věcné 

břemeno 

Předkupní 

právo 

 

2760/11

3 

Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 98 Ostatní plocha – 

manipulační 

plocha 

Věcné 

břemeno 

 

2760/11

9 

Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 386 Ostatní plocha – 

ostatní 

komunikace 

Věcné 

břemeno 

 

2761 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 27276 Ostatní plocha – 

manipulační 

plocha 

  

2776/1 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 11534 

Orná půda 

Věcné 

břemeno 

zemědělský 

půdní fond 

2777/1 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 3381 

Orná půda 

Věcné 

břemeno 

zemědělský 

půdní fond 

2778/1 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 7120 

Orná půda 

Věcné 

břemeno 

zemědělský 

půdní fond 

2779/4 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 118 

Orná půda 

 zemědělský 

půdní fond 

2780/2 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 4370 

Orná půda 

 zemědělský 

půdní fond 

2780/44 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 609 

Orná půda 

 zemědělský 

půdní fond 



19 

 

2780/45 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 61 

Orná půda 

 zemědělský 

půdní fond 

2780/46 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 31 

Orná půda 

 zemědělský 

půdní fond 

3567/1 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 1001 Ostatní plocha – 

ostatní 

komunikace 

Věcné 

břemeno 

 

3658/4 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 152 
Jiná plocha - 

ostatní plocha 

Věcné 

břemeno 

 

3687/4 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 39 

Orná půda 

Věcné 

břemeno 

zemědělský 

půdní fond 

3704/8 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 247 Ostatní plocha – 

manipulační 

plocha 

Věcné 

břemeno 

 

4005 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 3948 Ostatní plocha – 

ostatní 

komunikace 

Věcné 

břemeno 

 

4006 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 13520 Ostatní plocha – 

ostatní 

komunikace 

Věcné 

břemeno 

 

Katastrální území:  Všetuly [641057] 

430 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 26176

7 Orná půda 

Věcné 

břemeno 

zemědělský 

půdní fond 

447/1 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 23697

3 

Ostatní plocha – 

manipulační 

plocha 

Věcné 

břemeno 

 

Katastrální území:  Zahnašovice [789780] 

147/1 Zlínský kraj, třída 

Tomáše Bati 21, 76001 

Zlín 

1590 43429

6 

Ostatní plocha – 

manipulační 

plocha 

Věcné 

břemeno 

 

 

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

bezpečnostní pásmo, 

Stavbou nevznikají žádná ochranná pásma. 
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B.2 Celkový popis stavby  
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,  

Jedná se o novou stavbu 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit jako stanice HZS Zlínského kraje pro požární ochranu 

obyvatelstva. Je uvažován základní početní stav 17 osob. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nebyly řešeny žádné výjimky 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů,  

Pro diplomovou práci nebyla vydána žádná stanoviska 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Pozemek se nenachází v ochranném nebo bezpečnostním pásmu. Budou respektována 

ochranná pásma inženýrských sítí dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

g) navrhované parametry stavby, - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
− zastavěná plocha: 2 091,8 m2  

− užitná plocha: 2545,1 m2  

− obestavěný prostor: 16 900,43 m3 

− počet osob: 17 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod., 

Při provozu bude vznikat komunální odpad, který bude vyvážen z popelnic, popř. 

kontejnerů. 

Dešťová voda bude likvidována na pozemku. 

 
i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy),  

− Předpokládaný termín zahájení výstavby: 03/2020  

− Předpokládaný termín dokončení výstavby: 06/2021 

− Předpokládaná doba výstavby: 16 měsíců 
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j) orientační náklady stavby. 

Odhad nákladů je 131 milionu Kč bez DPH. Pro odhad ceny jsou použity cenové 

ukazatele pro rok 2019, kde se pro stavbu občanského vybavení odhaduje 7800 Kč/m3 

(průměr pro budovy z montovaných prvků). 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  

Objekt požární stanice je dvoupodlažní s plochými střechami a s věží vysokou 12,7 m. 

Stavba je navržena samostatná, nepravidelného tvaru a skládá se ze tří částí, které jsou 

provozně propojené (skladová část, garáže, a provozní dvoupodlažní část. Stavba se 

nachází na okraji průmyslové zóny a nenarušuje vzhled okolní zástavby. 

Objekt splňuje veškeré požadavky územní regulace, je v souladu s územním plánem. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

Celý objekt je z prefabrikovaného betonového skeletu s výplňovým zdivem 

z keramických tvárnic, zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

z minerální vaty. Staticky je objekt rozdělen na 2 části, jež jsou vzájemně dilatovány.  

 

Objekt je členitého, nepravidelného půdorysu, je nepodsklepený, zastřešený převážně 

zelenými plochými střechami. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

se silikon-silikátovámi omítkami šedé a červené barvy. 

Výplně otvorů jsou dřevohliníkové, v exteriéru v šedé barvě, v interiéru je zachován 

dekor dřeva. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 Požární stanice je navržena jako samostatná stavba, provozně rozdělena do dvou tří 

částí: garáže, skladovací a administrativně provozní části.  

 Garážová část obsahuje v 1.NP garáže pro 8 požárních automobilů: 3x CAS, 

automobilový žebřík, rychlý zásahový automobil, technický automobil, dopravní automobil a 

nákladní automobil. 

Skladovací část obsahuje zejména: mycí box, stání pro drobné opravy, sklady materiálu, 

vybavení a PHM, technické zázemí stanice.  

 Administrativní část má celkem 2 nadzemní podlaží. V 1.NP se nachází hygienické 

prostory a šatny, posilovna a zasedací místnost krizového štábu města Holešova. Ve 2 NP se 

nachází kanceláře, prostory pro denní pohotovost, prostory pro noční pohotovost a učebna.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 Prostory stanice nejsou přístupné veřejnosti, není proto řešena dle vyhlášky 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

 Stavba je navržena dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby ve znění pozdějších předpisů. Stavba je navržena a bude provedena takovým 

způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo 
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poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 

zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 

legislativní předpisy. Venkovní i vnitřní instalace technického vybavení budou mít náležité 

revize. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Celý objekt je z prefabrikovaného betonového skeletu s výplňovým zdivem 

z keramických tvárnic, zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

z minerální vaty. Staticky je objekt rozdělen na 2 části, jež jsou vzájemně dilatovány.  

Je založen na prefabrikovaných základových patkách. 

 

Objekt je členitého, nepravidelného půdorysu, je nepodsklepený, zastřešený převážně 

zelenými plochými střechami. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

se silikon-silikátovámi omítkami šedé a červené barvy. 

Výplně otvorů jsou dřevohliníkové, v exteriéru v šedé barvě, v interiéru je zachován 

dekor dřeva. 

b) konstrukční a materiálové řešení,  

Výkopy a zemní práce: 

Před započetím výkopových prací bude sejmuta ornice v tloušťce cca 250 mm 

a uskladní se na pozemku. Následně bude proveden výkop pro konstrukce pod úrovní 

terénu. Zemina se dočasně uloží na pozemku a zpětně se použije na terénní úpravy, 

zbylá zemina bude převezena na skládku. 

   

Základy 

Objekt je založen na prefabrikovaných železobetonových patkách, doplněných 

o lokální monolitické základy. Pod základy je proveden podkladní beton v tloušťce 

100 mm. Na patky jsou po obvodě garáže umístěny prefabrikované základové prahy. 

Pod základovými prahy je proveden násyp nehutněného štěrkopísku v tl. 100 mm. 

 Přes základové konstrukce bude proveden podkladní beton tl. 150 mm 

vyztužení KARI sítěmi 100x100x8.  

 

Svislé konstrukce  

 Objekt je tvořen prefabrikovaným skeletem, kde svislé nosné konstrukce tvoří 

ŽB sloupy 400x400 mm s výplňovým zdivem z broušených keramických tvárnic 

zděných na tenkovrstvou maltu tl. 240mm. Sloupy jsou spojeny s patkami přes 

svařením kotevní patky a výztuže. Vnitřní nenosné konstrukce jsou zděné 

z broušených keramických tvárnic zděných na tenkovrstvou maltu tl. 115 a 140mm.  

   

Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce navrženy ze stropních panelů spiroll tl. 250 mm uložených 

na průvlacích doplněných o ztužidla. Zálivky panelů jsou z betonu C20/25. Překlady 

jsou převážně systémové keramické, doplněné o monolitické překlady. 
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Schodiště 

 Schodiště je železobetonové prefabrikované. Mezipodlažní podesta je uložena 

na trny tlumící přenos hluku osazených do zdí, podesta v úrovni 2. NP je uložena na 

průvlaky. 

 Vyrovnávací schodiště v denní místnosti je monolitické z pěnobetonu. 

 

Střešní konstrukce 

 Nad objektem se nachází ploché zelené střechy kromě věže, na níž je plochá 

střecha s klasickou skladbou. Spád je tvořen spádovými klány z EPS. Hydroizolační 

vrstva tvořena 3 modifikovanými asfaltovými pásy. Odvodnění zajištěno pomocí 

střešních vpustí, u věže do okapního žlabu svedeného na střechu skladové části. 

  

 Ve 2.NP se nachází terasa z WPC prken na rektifikačních terčích, odvodněná 

do okapního žlabu. Spád tvořen spádovými klíny z PIR tepelné izolace 

 

Hydroizolace 

 Jako izolaci proti zemní vlhkosti, izolaci plochých střech a parozábrany jsou 

navrženy modifikované asfaltové pásy – dle výpisu skladeb. 

  

Tepelné izolace 

 Svislé konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS s 

tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 200 mm V oblasti soklu je tepelným 

izolantem XPS PERIMETR tl. 200 mm. 

 Jako tepelná izolace střešních a podlahových konstrukcí je navržen EPS 150S. 

 Akustická izolace je navržena z minerálních vláken – dle výpisu skladeb.   

 

Podlahy 

 V garážové a skladovací části je nosná vrstva podlahy tvořená monolitickou 

železobetonovou deskou z drátkobetonu, vyztuženou dle statického výpočtu.  

 V provozně administrativní části jsou těžké plovoucí podlahy s roznášecí 

vrstvou z betonové mazaniny vyztužené KARI sítěmi dle statického výpočtu.  

 

Úpravy povrchů 

  

Podlahy 

Jako nášlapné vrstvy podlah jsou na chodbách, ve vlhkých a hygienických 

provozech, garážích a skladech PUR stěrky, ve zbytku pak PVC dlažba. 

Na terase jsou WPC prkna na rektifikačních terčích. 

 Stěny 

Jako vnitřní povrchové úpravy stěn jsou navrženy PUR stěrky a 

vápenocementové omítky. Vnější omítky jsou tvořeny minerální omítkou se silikon-

silikátovým nátěrem. Na sokl je použitá soklová mozaiková omítka. 
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Podhledy 

Podhledy jsou navrženy SDK zavěšené na dvouúrovňovém křížovém roštu. 

V místnostech se zvýšenou vlhkostí jsou navrženy SDK desky do vlhkého prostředí. 

Komín 

 Komínové těleso je navrženo jako systémové, ze sendvičové komínové 

tvárnice, s přívodem spalovacího vzduchu skrz komínové těleso. 

 Podrobnější informace k materiálům ve výpisu skladeb. 

Výplně otvorů 

  Vstupní dveře jsou dřevohliníkové s izolačním trojsklem. 

  Okna jsou také dřevohliníková s izolačním trojsklem. 

  Vnitřní dveře jsou dřevěné, se zasklením i bez. 

 

Podrobnější informace k výplním otvorů viz příloha: Výpis prvků. 

 Truhlářské výrobky viz příloha: Výpis prvků 

  Zámečnické výrobky viz příloha: Výpis prvků 

 Klempířské výrobky viz příloha: Výpis prvků 

 Doplňkové výrobky viz příloha: Výpis prvků 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavba je navržena dle statických výpočtů, systémových řešení a požadavků 

výrobců jednotlivých materiálů a výrobků tak, aby při výstavbě a provozu 

nedošlo k nežádoucím deformacím konstrukcí. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) technické řešení, 

Vytápění objektu bude zajištěno tepelnými čerpadly, doplněnými o plynový kotel, 

umístěným v technické místnosti v 1NP. Vytápění garážové části bude zajištěno 

teplovzdušnými plynovými závěsnými jednotkami.  

Příprava teplé vody v zásobníkových ohřívačích bude zajišťována kombinovaným 

ohřevem tepelným čerpadlem a plynovým kotlem. 

Větrání bude primárně zajišťovat vzduchotechnická jednotka. 

V garáži je dále navržen systém odtahu spalin a výfukových plynů. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Návrh technologického vybavení nebyl součástí zadání diplomové práce 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

 Viz. Samostatná část dokumentace D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) kritéria tepelně technického hodnocení,  

Novostavba požární stanice je navržena dle požadavků ČSN 73 0540-2 Tepelná 

ochrana budov. 
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b) energetická náročnost stavby,  

Viz. Samostatná část projektové dokumentace – Stavební fyzika 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Součástí projektu není posouzení alternativních zdrojů energií. 

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

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.). 

 

 Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby ve znění pozdějších předpisů, a nebude tedy negativně ovlivňovat okolí a životní 

prostředí. 

 Větrání místností je zajišťováno primárně vzduchotechnikou. 

 Zásobování pitnou vodou je zajištěno z veřejné vodovodní sítě. Splaškové odpadní 

vody budou zaústěny do veřejné kanalizace, dešťové vody jsou likvidovány na pozemku 

vsakováním. 

Vytápění objektu bude zajištěno tepelnými čerpadly, doplněnými o plynový kotel, 

umístěnými v technické místnosti v 1NP. Vytápění garážové části bude zajištěno 

teplovzdušnými plynovými závěsnými jednotkami.  

Příprava teplé vody v zásobníkových ohřívačích bude zajišťována kombinovaným 

ohřevem tepelným čerpadlem a plynovým kotlem. 

Osvětlení objektu je zajištěno okny v souladu s ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov. 

Osvětlení je převážně přirozené, ale v kancelářích a dílnách je navrženo také osvětlení 

sdružené a umělé. Umělé osvětlení je zajištěno kompaktními zářivkami a LED svítidly. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  

Na pozemku se nachází nízký radonový index a navržená hydroizolace spodní stavby 

splňuje požadavky na ochranu proti pronikání radonu z podloží. 

 

b) ochrana před bludnými proudy,  

Vzhledem k umístění stavby nebylo řešeno 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou,  

Vzhledem k umístění stavby nebylo řešeno 

 

d) ochrana před hlukem,  

Obvodový plášť stavby poskytuje dostatečnou ochranu před hlukem. 

 

e) protipovodňová opatření. 

Objekt se nenachází v povodňové oblasti. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury,  

Vodovod 

Vodovodní přípojka je vyvedena do vodoměrné šachty na pozemku stavby. Uložení 

dle požadavků správce a provozovatele sítě. 

 

Plynovod: 

Od stávajícího STL je zřízena přípojka vyvedena do HUP na pozemku stavby, kde se 

nachází regulátor STL/NTL.  Uložení dle požadavků správce a provozovatele sítě. 

 

Kanalizace.  

Kanalizační přípojka je vyvedena z revizní šachty umístěné na pozemku stavby. 

Uložení dle požadavků správce a provozovatele sítě. 

 

Elektřina 

Ze stávajícího podzemního vedení je zřízena přípojka vyvedená do HUE na pozemku 

stavebníka. Uložení dle požadavků správce a provozovatele sítě. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Nejsou součástí diplomové práce 

B.4 Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení,  

Místní dopravní komunikace se nachází v bezprostřední blízkosti stavby. 

Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy pro pojezd vozidel jak do 3,5t, tak i 

vozidel nad 3,5t. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  

Napojení na místní komunikaci je řešeno dvěma novými sjezdy, jeden pro přímý 

výjezd a příjezd požárních automobilů a druhý k parkovacím plochám a průjezdu do 

areálu. 

 

c) doprava v klidu,  

Na pozemku je zřízena parkovací plocha s kapacitou 22 míst. 

 

d) pěší a cyklistické stezky. 

K budově vede jeden vstup pro pěší.  Cyklistické stezky nejsou navrhovány, jedna se 

nachází v bezprostřední blízkosti stavby. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
a) terénní úpravy,  

Terénní úpravy spočívají ve skrývce ornice a provedení výkopů pro objekt a zpevněné 

plochy. Následně bude okolí zatravněno. 

Zpevněné plochy budou z betonové dlažby kladené do pískového lože. 
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b) použité vegetační prvky,  

Veškeré nezpevněné plochy budou zatravněny 

 

c) biotechnická opatření. 

Biotechnická opatření nejsou navržena. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

Vzhledem k charakteru stavby nebude mít objekt vliv na životní prostředí. Provoz 

stanice nezpůsobuje hluk ani zvýšení prašnosti. Splašková kanalizace je napojená na 

veřejný řad. Provozem vzniká komunální odpad, který bude ukládán do popelnic a 

vyvážen místními technickými službami.  

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině,  

V okolí se nenachází žádné chráněné přírodní prvky. Stavba nenaruší ekologické 

funkce a vazby. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Navrhovaná stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  

Nebylo nutné vést zjišťovací řízení k posouzení EIA. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Stavba nezřizuje žádné ochranné a bezpečnostní pásmo. 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
 Stavba svou funkcí plní funkci ochrany obyvatelstva na úseku požární ochrany.  

B.8 Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Na staveniště bude přivedena elektrická energie do sloupku umístěném dle projektu a 

voda do vodoměrné šachty před zahájením vlastní výstavby. Dodávku a skladování 

hmot si určí zhotovitel. 

 

b) odvodnění staveniště, 

Staveniště nevyžaduje z hlediska odvodnění žádné opatření.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu bude z místní komunikace 

přilehlé ke stavebnímu pozemku.  
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Napojení na technickou infrastrukturu bude ze stávajících veřejných sítí, kdy v první 

fázi výstavby budou zřízeny přípojky vody a el. energie. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  

Stavba přímo neovlivní sousední pozemky. Při provádění budou zvýšeny hodnoty 

hluku a prašnosti. Nejedná se ale o oblast pro bydlení, není tedy nutné žádné opatření. 

 

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

dřevin,  

 

Staveniště bude oploceno do výšky 1,8m.  

Nejsou žádné požadavky na asanaci, kácení či demolice 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Během výstavby nedojde k záborům. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

 Při realizaci stavby vzniknou odpady, které byly rozlišeny dl zákona č. 185/2001 Sb., 

O odpadech a vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. 

S odpady bude nakládáno v souladu s právními předpisy. Bude uplatněna snaha o 

maximální recyklaci. Nerecyklovatelné odpady budou odváženy na skládky tomu 

určené. 

 

Kód druhu odpadu Název odpadu Kategorie  

15 01 01 Papírový nebo lepenkový obal   O  

15 01 02 Plastové obaly    O  

17 01 01 Beton      O  

17 01 02 Cihly      O  

17 02 01 Dřevo      O  

17 02 03 Plast      O  

17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu   N  

17 03 02 Asfalt bez dehtu     O  

17 04 05 Železo nebo ocel     O  

20 01 11 Textilní materiály     O  

17 06 04 Izolační materiály    O  

17 05 04 Zemina nebo kameny    O  

20 03 01 Směsný komunální odpad    O 

 

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

Sejmutá ornice bude uložena na pozemku a následně využita k finálním terénním 

úpravám. Zemina z výkopů pro základové konstrukce bude taktéž uložena na 

pozemku, využita pro terénní úpravy. Případný zbytek bude uložen na skládku. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,  

Proces výstavby a technologie nebude mít přímý dopad na životní prostředí.  
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 5 ) 

Všechny činnosti v rámci výstavby budou prováděny podle platných právních 

předpisů týkajících se ochrany zdraví při práci, zejména však: 

−Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci −Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

−Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích  

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

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

−Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí  

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

zaměstnanců při práci 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

Jiné stavby nejsou výstavbou dotčeny. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,  

Stavbou nevzniká omezení pro okolní dopravu. V blízkosti sjezdu se umístí dopravní 

značení – Výjezd vozidel ze stavby. Pozemek je přímo přístupný z místní komunikace 

a je dostatečně prostorný pro umístění materiálu i obslužných strojů a mechanizace 

v celém průběhu výstavby.  

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),  

Pro stavbu nejsou navrženy žádné speciální podmínky.  

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Přesný harmonogram nebyl v diplomové práci stanoven. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických 

zařízení  
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických 

zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v 

následujícím členění v přiměřeném rozsahu:  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

1) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 

Řešeným objektem je novostavba požární stanice v Holešově. Stavba slouží pro zajištění a 

plnění požární ochrany obyvatelstva dle Zákona 133/1985 a Vyhlášky č. 247/2001 Sb., o 

organizaci a činnosti jednotek požární ochrany pro kategorii požárních jednotek JPO I. 

 Stanice je typu P4 - stanice umístěná v obci nebo v části obce s počtem obyvatel nad 

30 tisíc, kde jednotka hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd dvou družstev. 

Základní početní stav na směnu je stanoven na 17 osob ve třech 24-hodinových směnách.  

 

− zastavěná plocha: 2 091,8 m2  

− užitná plocha: 2545,1 m2  

− obestavěný prostor: 16 900,43 m3 

 

2) Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

 Objekt požární stanice je z části dvoupodlažní a z části jednopodlažní s plochými 

střechami a s věží vysokou 12,7 m. Stavba je navržena samostatná, nepravidelného tvaru a 

skládá se ze tří částí, které jsou provozně propojené (skladová část, garáže, a provozní 

dvoupodlažní část. Stavba se nachází na okraji průmyslové zóny a nenarušuje vzhled okolní 

zástavby. 

 Objekt je členitého, nepravidelného půdorysu, je nepodsklepený, zastřešený převážně 

zelenými plochými střechami. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem se 

silikon-silikátovými omítkami šedé a červené barvy, v oblasti soklu vodoodpudivou soklovou 

mozaikovou omítkou šedé barvy. 

 Celý objekt je z prefabrikovaného betonového skeletu s výplňovým zdivem 

z keramických tvárnic tl. 240 mm, zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

z minerální vaty v tl. 200 mm. Staticky je objekt rozdělen na 2 části, jež jsou vzájemně 

dilatovány. Stropní konstrukce jsou navrženy z předepnutých stropních panelů spiroll. 

 Výplně otvorů jsou dřevohliníkové, v exteriéru v šedé barvě, v interiéru je zachován 

dekor dřeva. 

 Zpevněné plochy okolo objektu budou z betonové dlažby ve třech úpravách: chodník, 

pojezdová do 3,5t a pojezdová nad 3,5t. 

 U objektu je navrženo 21 parkovacích míst pro vozidla do 3,5t a 2 parkovací místa pro 

vozidla nad 3,5t. 
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Objekt splňuje veškeré požadavky územní regulace, je v souladu s územním plánem. 

3) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 

Objekt je rozdělen na 3 základní provozní části. Uprostřed dispozice se nachází garáž 

pro požární automobily, na severní straně pak provozní část se sklady, stáními pro mytí a pro 

drobné opravy požárních vozidel a místnostmi pro technické vybavení a zabezpečení objektu. 

V jihozápadním rohu je umístěna věž.  

 Ve jižní části stanice jsou v 1NP umístěny šatny s umývárnami a mokré provozy, 

zejména chemicko-technická dílna. Na severní straně je pak hlavní vstup do objektu se 

schodištěm tvořící CHÚC A, posilovna a zasedací místnost pro krizový štáb. 

Uprostřed dispozice jsou pak technické místnosti, WC, a drobné skladovací prostory. 

 Ve 2NP jsou zejména kanceláře, dále pak místnost pro denní pohotovost a ložnice pro 

přespání sloužících hasičů. 

 

Výkopy a zemní práce: 

Před započetím výkopových prací bude sejmuta ornice v tloušťce cca 250 mm 

a uskladní se na pozemku. Následně bude proveden výkop pro konstrukce pod úrovní 

terénu. Zemina se dočasně uloží na pozemku a zpětně se použije na terénní úpravy, 

zbylá zemina bude převezena na skládku. 

   

Základy 

Objekt je založen na prefabrikovaných železobetonových patkách, doplněných 

o lokální monolitické základy. Pod základy je proveden podkladní beton v tloušťce 

100 mm. Na patky jsou po obvodě garáže umístěny prefabrikované základové prahy. 

Pod základovými prahy je proveden násyp nehutněného štěrkopísku v tl. 100 mm. 

 Přes základové konstrukce bude proveden podkladní beton tl. 150 mm 

vyztužení KARI sítěmi 100x100x8.  

 

Svislé konstrukce  

 Objekt je tvořen prefabrikovaným skeletem, kde svislé nosné konstrukce tvoří 

ŽB sloupy 400x400 mm s výplňovým zdivem z broušených keramických tvárnic 

zděných na tenkovrstvou maltu tl. 240mm. Sloupy jsou spojeny s patkami přes 

svařením kotevní patky a výztuže. Vnitřní nenosné konstrukce jsou zděné 

z broušených keramických tvárnic zděných na tenkovrstvou maltu tl. 115 a 140mm.  

   

Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce navrženy ze stropních panelů spiroll tl. 250 mm uložených 

na průvlacích doplněných o ztužidla. Zálivky panelů jsou z betonu C20/25. Překlady 

jsou převážně systémové keramické, doplněné o monolitické překlady. 

  

Schodiště 

 Schodiště je železobetonové prefabrikované. Mezipodlažní podesta je uložena 

na trny tlumící přenos hluku osazených do zdí, podesta v úrovni 2. NP je uložena na 

průvlaky. 

 Vyrovnávací schodiště v denní místnosti je monolitické z pěnobetonu. 
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Střešní konstrukce 

 Nad objektem se nachází ploché zelené střechy kromě věže, na níž je plochá 

střecha s klasickou skladbou. Spád je tvořen spádovými klány z EPS. Hydroizolační 

vrstva tvořena 3 modifikovanými asfaltovými pásy. Odvodnění zajištěno pomocí 

střešních vpustí, u věže do okapního žlabu svedeného na střechu skladové části. 

  

 Ve 2.NP se nachází terasa z WPC prken na rektifikačních terčích, odvodněná 

do okapního žlabu. Spád tvořen spádovými klíny z PIR tepelné izolace 

 

Hydroizolace 

 Jako izolaci proti zemní vlhkosti, izolaci plochých střech a parozábrany jsou 

navrženy modifikované asfaltové pásy – dle výpisu skladeb. 

  

Tepelné izolace 

 Svislé konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS s 

tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 200 mm V oblasti soklu je tepelným 

izolantem XPS PERIMETR tl. 200 mm. 

 Jako tepelná izolace střešních a podlahových konstrukcí je navržen EPS 150S. 

 Akustická izolace je navržena z minerálních vláken – dle výpisu skladeb.   

 

Podlahy 

 V garážové a skladovací části je nosná vrstva podlahy tvořená monolitickou 

železobetonovou deskou z drátkobetonu, vyztuženou dle statického výpočtu.  

 V provozně administrativní části jsou těžké plovoucí podlahy s roznášecí 

vrstvou z betonové mazaniny vyztužené KARI sítěmi dle statického výpočtu.  

 

Úpravy povrchů 

  

Podlahy 

Jako nášlapné vrstvy podlah jsou na chodbách, ve vlhkých a hygienických 

provozech, garážích a skladech PUR stěrky, ve zbytku pak PVC dlažba. 

Na terase jsou WPC prkna na rektifikačních terčích. 

 Stěny 

Jako vnitřní povrchové úpravy stěn jsou navrženy PUR stěrky a 

vápenocementové omítky. Vnější omítky jsou tvořeny minerální omítkou se silikon-

silikátovým nátěrem. Na sokl je použito soklové mozaikové omítky. 

Podhledy 

Podhledy jsou navrženy SDK zavěšené na dvouúrovňovém křížovém roštu. 

V místnostech se zvýšenou vlhkostí jsou navrženy SDK desky do vlhkého prostředí. 

Komín 

 Komínové těleso je navrženo jako systémové, ze sendvičové komínové 

tvárnice, s přívodem spalovacího vzduchu skrz komínové těleso. 
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Podrobnější informace k materiálům ve výpisu skladeb. 

Výplně otvorů 

  Vstupní dveře jsou dřevohliníkové s izolačním trojsklem. 

  Okna jsou také dřevohliníková s izolačním trojsklem. 

  Vnitřní dveře jsou dřevěné, se zasklením i bez. 

 

Podrobnější informace k výplním otvorů viz příloha: Výpis prvků. 

 Truhlářské výrobky viz příloha: Výpis prvků 

  Zámečnické výrobky viz příloha: Výpis prvků 

 Klempířské výrobky viz příloha: Výpis prvků 

 Doplňkové výrobky viz příloha: Výpis prvků 

4) Bezbariérové užívání stavby 

Prostory stanice nejsou přístupné veřejnosti, není proto řešena dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Není proto 

nijak zásadně řešena.  

5) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví při práci 

Stavba navržena dle platných zákonů, vyhlášek a norem pro bezpečnost a ochranu zdraví při 

užívání stavby a při její údržbě, zejména: 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

ČSN 73 5710 

6) Výrobní a dílenská dokumentace 

Při výstavbě bude vyžadováno provádění dle prováděcích a technologických dokumentů 

výrobce. 

Pevné kovové žebříky budou navrženy výrobcem a jejich výrobní dokumentace bude 

přiložena. 

 

7) Stavební fyzika 

Stavba je řešena v souladu s normami řady ČSN  73 0540 Tepelná ochrana budov. Všechny 

konstrukce vyhověly. 

Byl zhotoven energetický štítek obálky budovy, na jehož základě je budova klasifikovaná 

jako A – Velmi  úsporná. 

Vytápění objektu bude zajištěno tepelnými čerpadly, doplněnými o plynový kotel, 

umístěnými v technické místnosti v 1NP. Vytápění garážové části bude zajištěno 

teplovzdušnými plynovými závěsnými jednotkami.  

Příprava teplé vody v zásobníkových ohřívačích bude zajišťována kombinovaným ohřevem 

tepelným čerpadlem a plynovým kotlem. 
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Větrání bude primárně zajišťovat vzduchotechnická jednotka. 

V garáži je dále navržen systém odtahu spalin výfukových plynů. 

 

Stavba je řešena v souladu s normami ČSN 73 0580, ČSN 36 0020 a zákonnými předpisy pro 

ochranu zdraví při práci. Objekt je osvětlen přirozeným a umělým světlem, či jejich 

kombinací. 

Pro daný typ stavby není v legislativních předpisech a technických normách stanoven 

kvalitativní požadavek na proslunění pobytových místností. 

Stavba je navržena v souladu s předpisy na ochranu proti hluku a všechny konstrukce 

vyhovují požadavkům ČSN 730532. 

Více viz. Samostatná část dokumentace STAVEBNÍ FYZIKA 

8) Požadavky na požární ochranu konstrukcí  

Viz. Samostatná část dokumentace POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

9) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

Na stavbu budou použity materiály s atesty a prohlášeními o shodě s parametry požadovaných 

ve výpisu skladeb. Všechny práce budou prováděny v souladu s dokumentací výrobce a 

projektovou dokumentací. 

10)  Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Zvláštní požadavky na provádění a jakost konstrukcí nebyly stanoveny. Realizace stavby 

proběhne podle tradičních postupů. 

11)  Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Nebylo řešeno v rámci diplomové práce. 

12)  Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Nebylo řešeno v rámci diplomové práce. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz. Samostatná část dokumentace POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 Viz. Samostatná část dokumentace STAVEBNÍ FYZIKA 
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Závěr: 
Předmětem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

pro požární stanici, požární bezpečnost stavby a její fyzikální posouzení. Všechny zadané cíle 

byly splněny.  

Návrh je proveden dle současných platných právních předpisů a zahrnuje veškeré požadavky 

platných technických norem.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

PT původní terén 

UT upravený terén 

HUP hlavní uzávěr plynu 

HUE hlavní uzávěr elektrické energie 

OLK odlučovač lehkých kapalin 

RŠ revizní šachta 

VŠ vodoměrná šachta 

P.B. Posuvná brána na elektropohon 

BTŽ betonový odtokový žlab 

VZP vsakovací zařízení podzemní 

NSŠ nátoková a sedimentační šachta 

SDK sdělovací kabel 

NP nadzemní podlaží 

Rw vážená laboratorní neprůzvučnost  

P.Č. parcelní číslo  

K.Ú. katastrální území 

PHP přenosný hasicí přístroj 

P.Ú. požární úsek  

SPB stupeň požární bezpečnosti 

CHÚC chráněná úniková cesta 

DN jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

SDK sádrokarton 

ψg lineární činitel prostupu tepla zasklení, způsobený tepelnou vazbou  

Ag celková plocha zasklení  

Af celková plocha rámu  

Ug součinitel prostupu tepla zasklení  

Uf součinitel prostupu tepla rámu 

 Ig viditelný obvod zasklení 

fRsi teplotní faktor  

fr;si,cr teplotní faktor kritický  

HT měrná ztráta prostupem tepla  

Uem průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,rc, Urec,20 doporučený součinitel prostupu tepla  

Uem,rq, UN,20 požadovaný součinitel prostupu tepla 

U součinitel prostupu tepla  

tl. Tloušťka 

SO stavební objekt 

CAS cisternová automobilová stříkačka 

NA – nákladní automobil 

RZA rychlý zásahový automobil 

AŽ automobilový žebřík 

TA technický automobil 

DA dopravní automobil 
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