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Abstrakt 
Navrhovaná hasičská zbrojnice typu JPO II/1 je situovaná v obci Měřín v mírně svažitém 

terénu. Jedná se o zděný, nepodsklepený, v provozní části dvoupodlažní objekt. Budova je 

složena ze dvou obdélníků o rozměrech – provozní část 12,9 x 21,2 m, technická část 17,25 x 

16,25 m, založená na průběžných pasech z prostého betonu. Zastřešení je tvořeno 

jednoplášťovou střechou.  

  

Klíčová slova 
Projektová dokumentace, hasičská zbrojnice, zděná budova, jednoplášťová střecha  

  

  

  

Abstract 
The proposed fire station (type JPO II/1) is situated in village Měřín in gently prone terrain. It 

is brick, non-basement, two-floor structure in operational part. Building contains two 

rectangles with dimensions – 24,9x17,0 metres in operational part, 18,45x16,1 metres in 

technical part. The fire station is based on plain concrete foundations and roofed is designed 

on a single casing roof.  
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Úvod 

Jedná se o novostavbu hasičské zbrojnice typu JPO (jednotka požární ochrany) II/1. Objekt je 

navržen jako samostatně stojící, členěn na provozní a technickou část. Hasičská zbrojnice má 

nad provozní částí dvě podlaží. Technická část se skládá z garáže o světlé výšce 5,25 m. Ke 

garáži jsou připojeny sklady a technické zázemí pro garáž.  

Objekt se situován v mírně svažitém terénu. Nachází se v obci Měřín, katastrální území 

Měřín, parcelní číslo pozemku – KN 3026. Dle územního plánu Měřín se parcela nachází 

v zastavitelné ploše s funkčním využitím Ov – plochy občanského vybavení. Dle podmínek 

využití je stavba hasičské zbrojnice v souladu s platným Územním plánem Měřín.    
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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Datum:    11/2012 

Projektant:    Bc. Martina Coufalová 

 



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 

firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno 

a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 

autorizace, dále jen kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel  

 

Název stavby:    Hasičská zbrojnice 

Místo stavby:     obec Měřín, p.č. 3026 v k.ú Měřín, okr. Žďár nad 

Sázavou  

Stavebník:      HZS kraje Vysočina, Ke Skalce 32, Jihlava 586 

01  

Projektant:      Bc. Martina Coufalová, Blízkovská 586, 594 42 

Měřín 

Číslo autorizace:      

Obor autorizace:  

    

Základní charakteristika stavby a její účel: 

 Předmětem této projektové dokumentace předkládané jako příloha k žádosti o vydání 

souhlasu s provedením ohlášení stavby podle §106 stavebního zákona č.183/2006 Sb. je návrh 

novostavby technické budovy na pozemku parcelní číslo 3026, katastrální území Měřín, se 

zakreslením jeho polohy a vyznačením vazeb na okolí. 

  

b)  údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

 Předmětný pozemek parcelní číslo 3026  v k.ú. Měřín je zařazen dle Územního plánu 

Měřín do zastavitelné plochy s funkčním využitím OV – občanské vybavení. Dle katastru 

nemovitostí je pozemek zapsán jako druh pozemku „trvalý travní porost“. 

  

c)  údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 



 Dům je přímo napojen na veřejnou dopravní infrastrukturu. V rámci napojení na veřejnou 

technickou infrastrukturu bude objekt napojen na běžné sítě jako je vodovod, elektro rozvod, 

kanalizace a plynofikace, které jsou již vyvedeny za hranici pozemku.  

 Po provedeném radonovém průzkumu pozemku byl pozemek zatříděn do nízkého 

radonového indexu pozemku.  

 Hydrogeologický průzkum odhalil podzemní vodu v hloubce 15m pod terénem, což nijak 

neovlivňuje další postup výstavby, takže při návrhu základových konstrukcí se může vycházet 

z tabulkových hodnot, jedná se tedy o 1. geotechnickou kategorii. Únosnost zeminy Rdt= 0,2 

MPa. 

 

d)  informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato zpráva je vypracována v rozsahu podle přílohy 1 vyhlášky č.499/2006 Sb. projektové 

dokumentace k žádosti o  

vydání souhlasu s provedením stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 

č.183/2006 Sb., o územním  

plánování a stavebním řádu. Obsah projektové dokumentace je zpracován podle § 110 odst. 2 

stavebního zákona  

č.183/2006 Sb. Obsah žádosti o stavební povolení. 

 

e)  informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Pro uvažovanou lokalitu výstavby bylo při návrhu stavby postupováno v souladu 

s požadavky  

vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

 

f)  informace o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb § 104 dost. 1 stavebního zákona 

 Pro katastrální území Měřín je vydaná územně plánovací dokumentace – Územní plán 

Měřín (dále jen „ÚP“). Pozemek p.č.(KN) 3026 v k.ú. Měřín je dle ÚP zařazen 

do zastavitelné plochy s funkčním využitím: OV – občanské vybavení. Dle podmínek využití 

je stavba hasičské zbrojnice přípustná. Vzhledem k výše uvedenému je předmětná stavba 

v souladu s územně plánovací dokumentací.  

  

g)  věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

dotčeného území 



 Na pozemku p.č. 3026 se nenachází žádné věcné a časové vazby a ani žádné související a 

podmiňující stavby, které by kolidovali se záměrem stavebníka. 

 

h)  předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 zahájení výstavby   březen 2013 

 max. ukončení výstavby září 2015 

 max. doba výstavby   30 měsíců 

 

popis postupu výstavby: 

- prostorové vytyčení stavby 

- výkopové práce, kontrola hladiny spodní vody 

- základové konstrukce 

- provedení ležatých potrubí pro odvedené splaškových a srážkových vod 

- základová deska 

- svislé nosné konstrukce 1.NP 

- stropní konstrukce 

- svislé nosné konstrukce 2.NP 

- vyzdění komínu a provedení schodiště 

- provedení střešní konstrukce 

- vnitřní příčky 

- provedení vnitřních instalací 

- hrubé podlahy 

- omítky 

- čisté podlahy – provedení nášlapných vrstev 

 

i)  statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 

v m
2
, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

 

Orientační hodnota stavby:  cca 20.500.000,- 

   

 

 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Martina Coufalová           V Měříně, listopad 2012  
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B. SOUHRANNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 

v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

 Staveniště se nachází v mírně svažitém terénu. Nenachází se zde žádné stavby ani 

vzrostlé stromy, popřípadě keřovitý porost, které by bylo nutno před započetím prací 

odstranit. 

Na pozemku nejsou situovány žádné kulturní památky a na pozemek nezasahují ani žádné 

památkové rezervace nebo památkové zóny. 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

 Navržená stavba hasičské zbrojnice má půdorys tvaru L. Jedná se o dvoupodlažní 

objekt s garáží pro 3 stání, zastřešení je provedeno jednoplášťovou střešní konstrukcí 

s klasickým pořadím vrstev. Střechy se nachází ve dvou výškových úrovních. 

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch 

 Objekt hasičské zbrojnice je navržen ve zděné technologii systému POROTHERM. 

Strop nad 1.NP a 2 NP provozní části bude tvořen z keramických nosníků a vložek. Jedná se o 

polomontovaný strop. Věnec bude tvořen výztuží 4 ØJ10 s třmínky ØJ6 po 290 mm a z vnější 

strany zateplen tepelnou izolací tloušťky 80 mm a věncovkou. Konstrukce bude zalita 

betonem tř. C20/25 do celkové výšky 270 mm. Pozn.: Kari sítě musí být vzájemně provázány 

(nikoli překládány) tak, aby nevyčnívaly nad obvodové bednění. Strop nad garáží bude tvořen 

předpjatými stropními panely SPIROLL délky 11 m. Zastřešení objektu tvoří jednoplášťová 

střešní konstrukce s klasickým pořadím vrstev. Střechy nad provozní částí a garáží bude 

jiných výškových úrovní. Základy jsou plošné z pasů z prostého betonu. Základová spára je 

navržena u obvodového zdiva v nezámrzné hloubce 1020 mm. U vnitřního nosného zdiva se 

nachází v hloubce 670 mm. Obvodové stěny jsou navrženy z cihelných tvárnic tl. 450 mm na 

maltu TM. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z cihelných tvárnic o tloušťce 250 a 

300mm.Povrchové úpravy okolí stavby budou spočívat v zadláždění příjezdové a přístupové 

cesty k objektu.  



d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Zásobování objektu pitnou vodou bude zajištěno napojením na veřejný vodovodní řad 

probíhající kolem východní hranice pozemku.  

Elektrická energie bude zajištěna napojením na nově vybudovaný rozvod elektrického 

vedení, který je situován na východní hranici pozemku investora. Elektroměrová rozvodnice 

je umístěna na hranici pozemku v pilíři SS100. Z elektroměrové rozvodnice bude veden kabel 

do domovního rozvaděče, odkud budou rozvedeny domovní slaboproudé rozvody. 

Objekt bude připojen kanalizační přípojkou na veřejnou splaškovou kanalizaci, která vede 

v přilehlé komunikaci spolu s dešťovou kanalizací, na kterou bude napojena dešťová 

kanalizace od objektu.   

Dále bude objekt napojen na nově vybudovaný plynovod. HUP je umístěn na hranici 

pozemku. 

 Příjezd na stavební pozemek je umožněn ze stávající místní komunikace silnice II/602 

probíhající kolem východní hranice pozemku. Hlavní vstup do objektu bude situován 

z východní strany. 

 

e) řešení dopravní a technické infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svažitém území 

 Řešení dopravní a technické infrastruktury je popsáno v předešlém bodě. 

Daná lokalita se nenachází na poddolovaném území. Při návrhu akce není uvažováno s 

ochranou stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, jako jsou například povodně, 

sesuvy půdy, poddolování, seizmicita nebo hluk v chráněném venkovním prostoru a 

chráněném venkovním prostoru stavby. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 S ohledem na charakter uvažované akce a způsobu užívání objektu resp. dotčeného 

území, nedojde navrhovanou výstavbou ke zhoršení životního prostředí ani v nejbližším okolí 

stavby. 

 Při stavebních pracích mohou vznikat tyto odpady: 

1/  beton, cihly, keramika, sádrová stavební hmota, zemina, kameny  

 Tyto nekontaminované odpady budou uloženy na povolené skládce. 

2/ dřevo, sklo, plast, železo, ocel, směs kovů, kabely, ostatní izolační materiály 

  Tyto odpady mohou být využity nebo zneškodněny pouze v zařízeních k tomu 

určených. 



 Organizace, která bude stavební práce provádět, je povinna dodržovat všechna 

ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech i ostatních souvisejících předpisů 

v odpadovém hospodářství. 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky 

zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, tento typ 

stavby nevyžaduje zvláštní opatření. 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl na uvažovaném pozemku doposud 

proveden. Proto je nutno návrh základových konstrukcí pro předpokládanou výpočtovou 

únosnost základové půdy a návrh skladby hydroizolace spodní stavby pro předpokládanou 

intenzitu působení spodní vody a vlhkosti považovat jako předběžný, který bude posouzen po 

provedení těchto průzkumů resp. podle skutečného stavu zjištěného na stavbě. 

V dubnu 2012 bylo provedeno měření radonové aktivity.  V dané lokalitě bylo naměřeno 

nízké riziko radonové zátěže. Výsledky radonového průzkumu jsou zohledněny a v projektu 

jsou provedena patřičná protiradonová opatření. 

 

i) údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

V dané lokalitě je provedena uliční čára, pomocí které se provede polohové vytyčení 

objektu. Jako polohový a výškový sytém je použit – S-JTSK, Balt. systému po vyrovnání. 

Bylo provedeno výškové měření na místě, které sloužilo jako podklad pro vyhotovení 

projektové dokumentace. 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

Objekt budeme mít provedeny přípojky plynu vody a kanalizace, jak dešťové tak 

splaškové. Samotná stavba se nebude členit na jednotlivé stavební objekty, bude provedena a 

užívána jako celek. Technologie ani technologická zařízení se v objektu nebudou nacházet. 

 



k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Realizací objektu nedojde k žádným negativním vlivům na okolí. Při provádění stavby 

budou vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici zbavena nečistot. 

 Hlučnost a prašnost vzniklá provozem na stavbě nesní překročit stanovené hodnoty 

(hygienické limity). 

 

i) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části 

F 

Veškeré práce je nutné provádět dle platných norem a technologických pravidel s ohledem 

na dodržování pravidel bezpečnosti práce, zvláště při provádění zemních a bouracích prací, a 

při práci ve výškách. Zejména se jedná o tyto předpisy BOZP : 

-  vyhláška ČÚBP č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích  

-  vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a  technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, mj. vyhlášky 

č.192/2005 Sb. 

-  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 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým bude vystavěna během výstavby a 

užívání při řádné údržbě nemohly způsobit zřícení nebo destruktivní poškození kterékoliv její 

části nebo přilehlé stavby, větší stupeň nepřípustného přetvoření a ohrožení 

provozuschopnosti. 

Geologický ani hydrogeologický průzkum na stavbě nebyl proveden, proto je nutno návrh 

základových konstrukcí pro předpokládanou výpočtovou únosnost základové půdy a návrh 

skladby hydroizolace spodní stavby pro předpokládanou intenzitu působení spodní vody a 

vlhkosti považovat jako předběžný, který bude posouzen po provedení těchto průzkumů resp. 

podle skutečného stavu zjištěného na stavbě. 

 

 

 

 



3. Požární bezpečnost 

Zajištění požární ochrany stavby je řešeno samostatným projektem. 

Z hlediska požární bezpečnosti staveb je uvažovaný objekt posuzován podle ČSN 73 

0802 Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 Výrobní objekty. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé při stavbě budou 

likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Odpady vzniklé provozem stavby budou 

tříděny a odváženy odbornou firmou. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

Všechny stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 

předpisy, dále předpisy bezpečnostními a ustanoveními příslušných ČSN. Mezi základní patří 

nařízení vlády č.591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Velkou pozornost z hlediska 

bezpečnosti práce je třeba věnovat stavebním pracím v nebezpečném prostředí a dále při 

zemních pracích (ochrana kabelů a inženýrských sítí). 

Stavba bude užívána běžným způsobem. Nejsou kladeny zvýšené bezpečnostní nároky při 

užívání stavby.  

 

6. Ochrana proti hluku 

Objekt neprodukuje hluk, ani není hlukem z komunikace ohrožován. Dojde k nízkému 

navýšení pouze během realizace stavby. Toto bude vhodnými opatřeními minimalizováno.  

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Na objekt je samostatně zpracován energetický průkaz náročnosti budovy, který je přiložený 

v projektové dokumentaci. 

 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 

 

 



8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečení 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, tento typ stavby 

nevyžaduje zvláštní opatření. 

  

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

V srpnu 2012 bylo provedeno měření radonové aktivity.  V dané lokalitě bylo naměřeno 

nízké riziko radonové zátěže. Výsledky radonového průzkumu jsou zohledněny a v projektu 

jsou provedena patřičná protiradonová opatření. 

 Při návrhu akce není uvažováno s ochranou stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí, jako jsou například povodně, sesuvy půdy, poddolování, seizmicita nebo hluk v 

chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

S ohledem na charakter uvažované akce není při návrhu uvažováno se zřizováním opatření 

vyplývajících z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva, s řešením 

zásad prevence závažných havárií nebo se zřizováním zón havarijního plánování. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Splašková kanalizace bude napojena na stávající veřejnou splaškovou kanalizaci. Dále 

dešťové odpadní vody budou odvedeny do veřejné dešťové kanalizace procházející kolen 

východní hranice pozemku. Tyto dešťové vody není vhodné, vzhledem k typu podloží 

zjištěného při radonovém měření, zasakovat na pozemku investora.  

 

b) zásobování vodou 

Zásobování objektu pitnou vodou bude zajištěno napojením na veřejný vodovodní řad 

probíhající kolem východní hranice pozemku. 

   

c) zásobování energiemi 

Elektrická energie bude zajištěna napojením na nově vybudovaný rozvod elektrického 

vedení, který je situován na východní hranici pozemku. Elektroměrová rozvodnice je 



umístěna na hranici pozemku v pilíři SS100. Z elektroměrové rozvodnice bude veden kabel 

do domovního rozvaděče, odkud budou rozvedeny domovní slaboproudé rozvody. 

Dále bude objekt napojen na nově vybudovaný plynovod. HUP je umístěn na hranici 

pozemku. 

 

d) řešení dopravy 

Příjezd na stavební pozemek je umožněn ze stávající místní  komunikace silnice II/602, 

probíhající kolem východní hranice pozemku. Hlavní vstup do objektu bude situován 

z východní strany. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Povrchové úpravy okolí stavby budou spočívat v zadláždění příjezdové a přístupové cesty 

k objektu. 

 

f) elektronické komunikace 

S ohledem na charakter uvažované akce nejsou uvažovány žádné požadavky na kapacity 

veřejných elektronických komunikačních vedení veřejné komunikační sítě. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

 

Na stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vypracovala: Bc. Martina Coufalová    V Měříně, listopad 2012  
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F.1. Pozemní (stavební) objekty 
 

F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

 

a)  účel objektu 

Navrhovaná hasičská zbrojnice typu JPO/II bude sloužit pro dobrovolné hasiče a také jako 

školící středisko.   

 

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 

Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt hasičské zbrojnice s garáží pro tři stání. 

Hlavní vstup je orientován na východ. Kolem výcodní hranice pozemku probíhá místní 

stávající komunikace silnice II třídy. 

 Při návrhu objektu byly zohledněny regulativy Územního plánu Měřín.  

Konstrukce je jednoduchá a účelná, při současném uplatnění nejnovějších technologií, 

postupů a materiálů. 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ: 

 Hlavní vstup je orientován na východ. Vstup do objektu je umožněn přes zádveří. 

Odtud je přístup do školícího střediska. Školící středisko je propojeno chodbou s provozní 

částí hasičské zbrojnice. Provozní část je propojena s garáží, do které je přístup z východní a 

jižní strany. V 1 NP – provozní část se nachází : zádvěří, vestibul, WC – ženy, WC – muži, 

úklidová komora, atrium, výcvikové centrum, kuchyňka, denní místnost,konferenční místnost, 

zasedací místnost. 

V garáži se nachází: kotelna, úklidová komora, prostot pro čištění a sušení hadic, prostor pro 

sušení a čištěná oděvů, hrubá očista oděvů, sklad drobných náhradních náhradních dílů, sklad 

pohonných hmot, náhradní zdroj el. energie. 

Po schodišti se dostaneme do centrální chodby 2 NP, odtud je přístup jednotlivých místností: 

špinavá šatna, umývárna, spojovací chodba, posilovna, společenská místnost, prostor pro 

praní a sušení oděvů, ložnice, kancelář velitele, úklidová komora.  

  

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: 

 Objekt hasičské zbrojnice je navržen ve zděné technologii systému POROTHERM. 

Strop nad 1.NP a 2 NP provozní části bude tvořen z keramických nosníků a vložek, v garáži 

bude strop tvořen předpjatými stropními panely SPIROLL délky 11m. Zastřešení objektu 

tvoří jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím střech. Dům bude založen na 

monolitických betonových základových. Svislé zděné konstrukce jsou zděné opatřené 

štukovou omítkou.   

 

c)  kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 

a oslunění 

      Veškeré plochy a obestavěné prostory jsou uvedeny v Průvodní a souhrnné technické 

zprávě.  

 

d)  technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost 

Navržené technické a konstrukční řešení objektu odpovídá danému způsobu využití 

objektu, a to i s ohledem na stavebníkem požadovanou životnost. 

 

e)  tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 



Podlahové konstrukce v obytných místnostech 1NP budou izolovány pěnovým 

polystyrenem EPS S Stabil tl. 100 mm, v garáži bude použita vysocezátěžová teplená izolace 

DEKPERIMETR tl. 50 mm. Ve 2NP bude strop izolován kročejovou izolací z minerální vlny 

Orsil N tl. 50 mm.  

Střešní konstrukce bude izolována skladbou minerálních tepelných izolací Orsil T tl. 130 

mm, Orsil S 130 mm. 

Obvodové věnce je potřeba z vnější strany izolovat tepelnou izolací PPS tl. 100mm. 

  

f)  způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl na uvažovaném pozemku doposud 

proveden. Proto je nutno návrh základových konstrukcí pro předpokládanou výpočtovou 

únosnost základové půdy a návrh skladby hydroizolace spodní stavby pro předpokládanou 

intenzitu působení spodní vody a vlhkosti považovat jako předběžný, který bude posouzen po 

provedení těchto průzkumů resp. podle skutečného stavu zjištěného na stavbě. 

V dubnu 2012 bylo provedeno měření radonové aktivity.  V dané lokalitě bylo naměřeno 

nízké riziko radonové zátěže. Výsledky radonového průzkumu jsou zohledněny a v projektu 

jsou provedena patřičná protiradonová opatření. 

  

g)  vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

S ohledem na charakter uvažované akce a způsobu užívání objektu resp. dotčeného území, 

nedojde navrhovanou výstavbou ke zhoršení životního prostředí ani v nejbližším okolí stavby. 

 Při stavebních pracích mohou vznikat tyto odpady: 

1/  beton, cihly, keramika, sádrová stavební hmota, zemina, kameny  

 Tyto nekontaminované odpady budou uloženy na povolené skládce. 

2/ dřevo, sklo, plast, železo, ocel, směs kovů, kabely, ostatní izolační materiály 

  Tyto odpady mohou být využity nebo zneškodněny pouze v zařízeních k tomu 

určených. 

 

h)   dopravní řešení 

Příjezd na stavební pozemek je umožněn ze stávající místní komunikace silnice II/602 

probíhající kolem východní hranice pozemku. Hlavní vstup do objektu bude situován 

z východní strany. 

 

 

i)   ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

V dubnu 2012 bylo provedeno měření radonové aktivity.  V dané lokalitě bylo naměřeno 

nízké riziko radonové zátěže. Výsledky radonového průzkumu jsou zohledněny a v projektu 

jsou provedena patřičná protiradonová opatření. 

 

j)  dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Pro uvažovanou lokalitu výstavby bylo při návrhu stavby postupováno v souladu 

s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

 

2.1 Stavebně konstrukční část 

 

a)  popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

Objekt hasičské zbrojnice je navržen ve zděné technologii systému POROTHERM. Strop nad 

1.NP a 2 NP provozní části bude tvořen z keramických nosníků a vložek, v garáži bude strop 



tvořen předpjatými stropními panely SPIROLL délky 11m. Zastřešení objektu tvoří 

jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím střech. Dům bude založen na 

monolitických betonových základových. Svislé zděné konstrukce jsou zděné opatřené 

štukovou omítkou.   

 

b)  navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

Zemní práce 

Podle podmínek určených v územním rozhodnutí se objekt před zahájením zemních prací 

hasičské zbrojnice vytyčí lavičkami. Zřetelně se označí výškový bod od kterého se určují 

všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce začnou skrývkou ornice, a to nejméně do 

hloubky 300mm, která se uloží na vhodném místě stavební parcely. Samotné výkopové práce 

se doporučuje provádět strojně a budou spočívat ve vyhloubení rýh pro základové pasy. Rýhy 

pro obvodové základy budou provedeny do nezámrzné hloubky -1,120m. Rýhy pro vnitřní  

základy budou proveden do hloubky  -0,670m a pro základ pod schodištěm a skluzovou tyčí -

0,470m. Těsně před betonáží základů je potřebné ruční začištění až na základovou spáru. Část 

vytěžené zeminy se použije na vyrovnání terénu a pozdější zpětné zásypy a část se odveze na 

skládku. Při odhalení základové spáry je potřebné přizvat statika a posoudit základové poměry 

podloží. V projektu je předpokládaná třída těžitelnosti 2 a únosnost zeminy na základové 

spáře 0,2 MPa. Zpětné zásypy pod konstrukcemi je nutné zhutnit na únosnost 0,25 MPa. 

Výkopy se vyměřují a provedou podle stavebního výkresu č.C3 Základy. 

 

Základy 

Základové pasy jsou zhotoveny z betonu C20/25, hloubka základové spáry se nachází 

950mm a 500mm úrovní rostlého terénu. Základové pasy jsou rozšířeny u obvodových 

konstrukcí jednostranně a u vnitřních oboustranně o 100mm. Na základové pasy bude udělána 

podkladní deska tl. 100mm z betonu C20/25 a bude vyztužena 2x kari sítí o průměru 5 mm a 

velikosti ok 150x150mm, jedna síŤ pootočená o 90°. Z vnější strany budou základy zatepleny 

extrudovaným polystyrenem tl. 80mm.  Základy se vyměří a provedou podle výkresu č.C3 

Základy.  

Pozor! Nesmí se zapomenout na vynechání prostupů pro rozvody dle projektu 

Zdravotechniky 

 
Svislé konstrukce 

OBVODOVÉ STĚNY 

Zdivo celého objektu je navrženo z cihelných bloků POROTHERM. Obvodové je z bloků 

POROTHERM 44 Si - tl. 450mm, rozměrů 247x400x238mm ( tepelný odpor zdiva při 

vyzdění na tepelně izolační maltu R = 3,95 m
2
KW

-1
). 

VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY 

Vnitřní nosné zdivo je z keramických bloků  POROTHERM 30 P+D - tl. 300mm,rozměrů 

247x300x238 mm a 24 P+D - tl. 250mm, rozměrů 372x240x238mm. 

PŘÍČKY 

Dělící příčky jsou POROTHERM 11,5 AKU – tl. 125mm, rozměrů 497x115x238mm.  

  

Stropy 

Strop nad 1.NP a 2 NP provozní části bude tvořen z keramických nosníků a vložek, v garáži 

bude strop tvořen předpjatými stropními panely SPIROLL délky 11m.  

 



Ztužení objektu 
Funkci podélného a příčného ztužení stavby zabezpečují monolitické železobetonové 

věnce. Věnce jsou navrženy z betonu C20/25 vyztuženy nahoře i dole vždy min. dvěma (tedy 

min. celkem čtyřmi) podélnými profily R12 spojenými třmínky profilu J6 v rozteči po max. 

250 mm, nad otvory nahoře i dole 3 (respektive celkem 6) podélnými profily R12 spojenými 

třmínky profilu J6 v rozteči po max. 100 mm. 

Výztuž věnců musí být vzájemně provázána, přivařena nebo stykována přesahem min. 500 

mm resp. pomocí příložek téhož profilu a přesahu. 

Věnec je situován jak nad obvodovými zdmi, tak i nad vnitřní zdí tloušťky 450 a 300 mm.  

 

Schodiště 
V objektu je navržené dvouramenné pravotočivé schodiště, jehož nástupní rameno i 

výstupní rameno je dlouhé 2320 mm se sklonem 30,99°. Nástupní i výstupní rameno má 9 

stupňů s výškou stupně 174,17 mm a šířkou stupně 290 mm. Mezipodesta má rozměry: 5000 

x 1550 mm. 

Výška madla je 1000 mm. Madlo je upevněno pomocí konzol na stěny ohraničující 

schodišťová ramena. Průchozí šířka schodišťových ramen je 1100 mm (minimální). 

Na zdi rovnoběžně s výstupní čárou budou nalepeny obkladové pásty z keramické dlažby - 

sokl, pro snazší údržbu schodiště. 

  

Střecha 

Střešní konstrukce je tvořena nad provozní částí a také nad garáží jednoplášťovou plochou 

střechou s klasickým pořadím vrstev. 

 

 

Komíny 

 

Komínové těleso je provedeno systému Schiedel Absolut, TYP: ABS 18L20, rozměrů 

380x880mm. 

 

Nadpraží fasádních otvorů 

 

Nadokenní a nadedveřní překlady v obvodovém zdivu jsou zhotovené z prefabrikátu 

POROTHERM - PŘEKLAD 23,8 s vloženou tepelnou izolací PPS 140mm. Překlady nad 

garážovými vraty jsou zhotoveny ze dvou válcovaných ocelových nosníků I č. 200 svařenými 

mezi sebou ocelovými pásnicemi P6 á 450mm a vyplněné betonem. Tento překlad je z vnější 

strany obložen PPS tl. 100mm. Překlady nad okny v garáži jsou monolitické z betonu C20/25 

+ oceli B410-10425(V)+PPS tl. 100 mm.  

 

Nadpraží vnitřních otvorů 

 

Nadpraží vnitřních otvorů v nosném zdivu je tvořeno překlady řady POROTHERM 23,8. 

Nenosné příčky jsou vytvořeny z překladů POROTHERM ploché šířky 115 mm. Nad 

příčkami tl. 100 mm (POROTHERM 8 broušená) je nadedveřní překlad tvořen vždy 2 profily 

L 40x40x3 o délce takové, aby uložení na zdech bylo 150 mm. 

,5 



Podlahy 

 

Všechny skladby podlah jsou uvedeny na výkrese č. C1.14 VÝPIS PODLAH  

 

Hydroizolace a protiradonové opatření 

 

Vodorovná izolace proti vodě a zemní vlhkosti bude provedena hydroizolačním  

systémem z polyethylenové folie R-FOL 800 chráněnou geotextilií, s plynotěsnými spoji, 

která bude zároveň sloužit jako ochrana před pronikáním radonu z podloží. 

Na obvodových stěnách bude tato folie vyvedena do výšky cca 350 mm nad úroveň 

upraveného terénu. 

 V podlahách s mokrým provozem (koupelny, WC) se použije vrstva nátěrové izolace 

PCI-Lastogum, kterou je potřeba vytáhnout na WC do výšky min.1500mm nad podlahu a 

v koupelně do výšky min. 1800mm nad podlahu. Při použití tepelných izolací v podlahách se 

též použije nad tepelně izolačními deskami separační PE folie, aby při položení dalších vrstev 

nezatekla voda do tepelné izolace. 

Na střeše je použit ve dvou vrstvách modifikovaný asfaltový pás typu Elastek 40 combi. 

 

Klempířské konstrukce 

Veškerá oplechování jsou navržena z pozinkovaného ocelového plechu s 

polyesterovou povrchovou úpravou s polyamidovými částicemi Lindab o tl. plechu 0,6 mm.  

Všechny klempířské konstrukce provést důsledně v souladu s ČSN 733610 - „Klempířské 

práce stavební“. 

 

Povrchové úpravy 

Obklady jsou navržené keramické. V koupelnách jsou navrhnuté do výšky1800mm a na 

WC jsou navrhnuté do výšky 1500mm. V kuchyni bude obložený jen pás nad kuchyňskou 

linkou. Soklíky, kraje a rohy bude potřebné opatřit příslušnými lištami.  

Interiérové nátěry a malby budou bílé. Exterierové nátěry budou provedené převážně bílé a 

z části červené.   

 

c)  hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

 Při návrhu nosných konstrukcí byly uvažovány tyto hodnoty zatížení: 

 

  

 zatížení sněhem  1,2     KN/m
2
 

 zatížení větrem  0,45      KN/m
2  

 

 užitné zatížení          4,0        KN/m
2  

 

 

 

d)  návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

U navrhovaného objektu budou uplatněny systémové konstrukční detaily a technologické 

postupy. 

 

e)  technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

         Jedná se o samostatně stojící stavbu. Tento bod nemá věcnou opodstatněnost. 

 



f)  zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů 
K bouracím pracím v dané lokalitě a vzhledem k uvažované akci nedochází, tudíž tento 

bod nemá věcnou opodstatněnost. 

 

g)  požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Nebyly stanoveny žádné požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí. 

 

h)  seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 

ČSN 01 34 20 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 01 34 50 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy zdravotních instalací 

ČSN 73 42 01 – Komíny a kouřovody 

ČSN 73 11 01 – Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 73 30 50 - Zemní práce 

ČSN 73 41 30 – Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 73 19 01 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 08 02 – požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

ČSN 73 08 04 – požární bezpečnost staveb – výrobní objekty 

ČSN 73 57 10 – Požární stanice a zbrojnice 

 

i)  specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Nebyly stanoveny žádné specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 

provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 

 

1.3 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

 

Je řešeno samostatným projektem. 

 

1.4 Technika prostředí staveb  

 

a)  vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na 

vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; zdůvodňuje se 

volba systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody 
Hasičská zbrojnice bude vytápěna ústředně. Pro vytápění je navrženo klasické teplovodní 

otopné soustavy dvoutrubkové se spodním rozvodem a radiátory.  

Objekt se nachází v klimatické oblasti s vnější oblastní výpočtovou teplotou  -17
o
C,  

krajina je uvažována normální, poloha budovy - nechráněna. 

 

b)  kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance 

potřeby paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, čerpadel 

boilerů, výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení počtu pracovních sil, 

zásady regulace a měření, požadavky na zajištění péče o životní prostředí, bezpečnost 

práce a požární ochranu 

Jako zdroj tepla ústředního vytápění je navržen kondenzační plynový kotel BUDERUS – 

Logamax plus GB 112-43, max. tepelný výkon 40,2 kW, min tepelný výkon 11,8 kW, kotel je 

umístěn v kotelně  v 1NP v místnosti č. 120, odtah spalin do komínu.   

  

c)  zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o jednotlivých 

vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umístění 

spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na stavební úpravy a řešení 



některých speciálních prostorů jako strojoven chlazení, alokace venkovních zařízení 

chladicích systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a 

regulačních stanic 

S ohledem na charakter uvažované akce a v souladu s požadavky stavebníka nebudou 

v navrhovaném objektu instalována žádná zařízení pro ochlazování staveb. 

 

d)  vzduchotechnické zařízení - základní údaje (parametry venkovního a vnitřního 

prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení, výchozí 

podklady pro dimenzování zařízení), popis a funkce vzduchotechnických zařízení a 

jejich provoz, požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, pára, voda), 

přehled navržených výkonů a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví, 

ochrany proti hluku a vibracím, řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických 

zařízení, způsob ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti při realizaci a 

následném provozu zařízení 

Většina místností je větrána přirozeně - otevíravými okny.    

Na WC v 1.NP bude větrávání nucené. Větrací otvory vyvedené do obvodové zdi. Otvory 

budou opatřeny ochrannou mřížkou.  

  

e)  zařízení měření a regulace - stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce, 

charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika provozu a 

prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a regulace 

Pro regulaci plynu STL/NTL bude ve zděném pilíři na hranici pozemku umístěn regulátor 

tlaku plynu FRANCEL B6 NG. 

Odběr zemního plynu bude měřen membránovým plynoměrem PR BK-G4 ( 0,016 – 6 

m3/hod ) s roztečí připojení 250mm.  

 

f)  zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství splašků, 

provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě technické 

infrastruktury) 

 

MNOŽSTVÍ  DEŠŤOVÝCH VOD:  

- střecha RD …. 739,10 m
2 

  

    

Celkové množství dešťových vod při přívalovém dešti i=158 l/s ha a periodicitě 0,5 je cca 3,2 

l/s.   

               

VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD S VYHODNOCENOU KVALITOU A 

ZNEČIŠTĚNÍM 

- Průměrný denní průtok splaškových vod  360 l/den = 0,004 l/s 

- Maximální průtok splaš.vod   360 l/den = 15 l/hod x 6,3 = 94,5 l/hod = 0,026 l/s 

- Minimální průtok splaš.vod  360 l/den = 15 l/hod x 0,0 = 0,0 l/hod = 0,00 l/s 

-Počet ekvivalentních obyvatel 360 l/den : 180 l/os/den = 2EO 

  

 

KANALIZACE 

Objekt nově budované hasičské zbrojnice bude umístěn v zastavitelné ploše s funkčním 

využitím OV – plochy občanského vybavení. V obci je navržena oddílná kanalizace. Do této 

kanalizace bude přivedena, pomocí přípojky splaškové kanalizace PVC DN 150. Dešťová 

kanalizace bude odvedena do kanalizace pomocí přípojky PVC DN 150.  

Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3050 Zemní práce a s vyhl. ČÚBP 

324/1990 Sb. Provedení zemních prací spočívá ve vyhloubení rýhy pro potrubí 0,8-1,2 m 



široké a příslušné hloubce. Potrubí bude uloženo do pískového lože  tl.0,1 m /zrnitost písku 0–

4 mm/ a obsypáno pískem do výšky 0,3 m /zrnitost 0–16 mm bez ostrých částic/ nad 

povrchem potrubí. Nad potrubí bude v celé délce umístěn identifikační vodič Cu 4mm2. 

Po položení přípojky, před záhozem, bude provedeno její geodetické zaměření (data 

v souřadném systému S-JTSK  ve formátu DGN). 

 

VODOVOD  

Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno pomocí přípojky z veřejné vodovodní 

sítě. Přípojka bude provedena z potrubí PE 100 SDR 11 32 x 2,9mm a bude ukončena 

vodoměrnou sestavou v zádveří v nice ve stěně. Odtud je vodovodní potrubí vedeno dále do 

objektu k jednotlivým zařizovacím předmětům. 

Přípojka se povede zemní rýhou v min. spádu 0,3 % k hlavnímu řadu; skutečné spádování 

umožní daná konfigurace terénu, uložení vodovodního řadu a osazení RD. Přípojka bude 

uložena v pískovém (prosívkovém) loži tl. 150 mm, k potrubí bude přiložen identifikační 

vodič 1 x Cu 4 mm2, který bude propojen s kovovými částmi přípojky. Nad potrubí bude 

proveden pískový (prosívkový) obsyp tl. 300 mm a na něj bude položena PE folie bílé barvy. 

Při průchodu základovými konstrukcemi objektu bude přípojka uložena v plastových PVC 

chráničkách. Minimální krytí potrubí přípojky je ve volném terénu 1,0 m 

Přípojku včetně instalace vodoměru provede kvalifikovaná osoba s oprávněním. Po položení 

potrubí – před jeho zasypáním – se provede zaměření skutečného provedení. 

 

g)  plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového média, 

technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených spotřebičů, údaje o 

fakturačním popř. podružném měření odběru plynu, základní údaje o regulačním a 

měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na plynovod včetně umístění 

hlavního uzávěru plynu, popis technického řešení včetně schémat vedení rozvodu 

plynu v budově 

  

Napojení plynu, HUP 

Objekt bude napojen na plynovod pomocí STL přípojky plynu lPE 32x3,0mm, která je 

ukončena HUP KK DN 25, který je umístěn v pilíři na hranici pozemku.  

 

Měření a regulace plynu 

Pro regulaci plynu STL/NTL bude ve zděném pilíři umístěn regulátor tlaku plynu 

FRANCEL B6 NG ( pemin= 0,5 [bar], pemax= [7 bar], Qmax = 6 [m3n / h] ).Odběr zemního 

plynu bude měřen membránovým plynoměrem PR BK-G4 ( 0,016 – 6 m3/hod ) s roztečí 

připojení 250mm. 

Výstupní tlak bude nastaven na 20mbar ( 2,0 kPa ). 

 

Vnitřní plynovod 

Vnitřní rozvody budou provedeny z ocelových trubek spojovaných svařováním, případně z 

lisovaného CU potrubí. 

Při průchodu zdivem bude potrubí opatřeno ocelovou chráničkou, která bude z obou stran 

utěsněna. Před uložením do chráničky je nutno potrubí předem opatřit ochranným nátěrem. 

Spád potrubí bude min. 0,2%. 

Volně vedené potrubí bude po zkoušce těsnosti a tlakové zkoušce opatřeno syntetickým 

nátěrem základním a krycím dvojitým. Potrubí a veškeré vodivé součásti budou vodivě 

propojeny a uzemněny. Na plynovodu a plynových zařízeních bude provedena výchozí revize. 

 

 

Umístění nových spotřebičů typu A dle TPG 704 01 



Plynový sporák bude umístěn v denní místnosti v 1 NP.  

 

Umístění spotřebičů typu C dle TPG 704 01 

Všechny plynové spotřebiče jsou v provedení C „turbo“, a není u nich nutná dle TPG 704 01 

minimální výměna vzduchu.  

 

h)  zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, 

energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení 

na veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, 

popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody stručný popis zařízení, způsob 

provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek 

 

Měření odběru:   elektroměrová rozvodnice v pilíři SS200 na hranici pozemku 

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem (před nebezpečným dotykem neživých částí): 

- základní - samočinným odpojením od zdroje dle ČSN  33 2000-4-41                                    

                                          čl.413.1.3 a přílohy NM1 a NM3 

- zvýšená   - proudovými chrániči dle ČSN 33 2000-4-41-412.5 

   - hlavním pospojováním ČSN 332000-4-41 čl.413.1.2.1. 

   - doplňkovým pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.2.2, na 

vodič pospojování se       připojí všechny kovové konstrukce v koupelně, 

pospojování se připojí na uzemňovací síť,       jejíž celkový zemní odpor 

nesmí být větší než 5 Ohmů 

Vnější vlivy dle PNE 330000-2 - prostředí:  

 AB5 - prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty 

 AB8 - venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy 

 

Elektrické připojení  

Elektroměrová rozvodnice bude umístěna v nově vybudovaném pilíři na hranici pozemku. 

  

Rozvaděče  

Elektroměrový rozvaděč ER bude v pilíři SS200 na hranici pozemku. Budou v ní umístěny 

hlavní pojistky požární odpojitelnosti 25A, hlavní jistič, elektroměr, jistič sazbového spínače 

a sazbový spínač. 

Domovní rozvaděč objektu bude v provedení jako celoplastová rozvodnice osazen pod 

omítku. Bude v něm umístěn hlavní vypínač - proudový chránič, přepěťové ochrany, jističe 

obvodů světelných zásuvkových a technologických. 

 

 Vnitřní elektroinstalace 

Veškerá instalace v objektu bude napojena na domovní rozvaděč DR, který je umístěn 

vedle vstupu. Všechny kabely budou uloženy pod omítkou a částečně v trubkách. Instalace 

bude provedena kabely CYKY, rozdělena na samostatné světelné a zásuvkové obvody. 

 

Elektrický rozvod světelný 

Vypínače budou osazeny v přístrojových rozvodkách a vývody pro svítidla se ukončí ve 

svorkovnicích. Při volbě osvětlení se musí vycházet z normou požadované minimální hodnoty 

osvětlení a s ohledem na stanovení vnějších vlivů. 

Spínače se osadí ve výši 1200 mm a zásuvky budou umístěny ve výšce 300 mm nad 

podlahou v pokojích, 300 mm nad kuchyňskou linkou a ve výši 1200 mm v koupelně. 

  

Bezpečnostní tabulky 

Na rozvaděčích:    0101 – „Pozor - elektrické zařízení!“ 



            4301 – „Nehas vodou ani 

pěnovými přístroji!“ 

 

Hlavní vypínače a jističe v rozvaděčích: 6131 - "Hlavní vypínač!" 

 

 

Provedení elektrické instalace 

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY uloženými pod omítkou. Přívody k pevně 

instalovaným spotřebičům budou z poslední krabice, vypínače šňůrou, ve zdi v trubce.  

Elektroinstalace v garáži bude provedena kabely CYKY pod omítkou a na krovu v lištách 

na povrchu. 

 

Bleskosvodná soustava a uzemnění (hromosvod) 

Bude řešeno samostatným projektem.  

 

Zemní práce 
Kabely NN a venkovního osvětlení včetně ovládání budou uloženy v zemi ve výkopu 

35x80 cm na pískové lože 10 cm. Zakryty budou vrstvou písku téže tloušťky a označeny 

výstražnou fólií. 

Při kladení kabelů musí být dodržen minimální povolený poloměr ohybu kabelů a teplota 

při pokládce nesmí v průběhu prací poklesnout pod 5ºC. 

Bezpečnost práce 
Při všech montážních a demontážních pracích je třeba dodržovat platné normy pro 

jednotlivé druhy prací, jakož i ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Při výstavbě musí dodavatel stavebních prací vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti 

práce ve smyslu vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. upravené vyhláškou č. 192/2005 Sb. a ve 

smyslu nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Práci na elektrických zařízeních mohou provádět 

pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací podle ČSN 34 1000 a přidružených norem. 

 

Důležité upozornění 

Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací uvedené v jejich 

vyjádření, jakož i podmínky stavebního povolení. Při práci na elektrických zařízeních musí 

být dodrženy následující normy: 

ČSN 33 2000  část 4-41 - Ochrana před úrazem elektrického proudu 

ČSN 33 2000  část 4-47 - Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000  část 5-52 - Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000  část 5-54 - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000  část 6-61 - Postupy při výchozí revizi 

ČSN EN 62305-1 - Předpisy pro ochranu před bleskem 

ČSN 73 3050 - Zemní práce 

  

Použití vodičů s ohledem na barevné značení 

 V rozsahu celé elektrické instalace musí být použito barevného značení vodičů dle 

příslušné ČSN. 

 

Rozvody světelné, zásuvkové a motorové instalace 

 Rozvody světelné, zásuvkové a motorové instalace budou provedeny kabely CYKY a 

ukončeny elektrickými přístroji, svítidly respektive kabelovými vývody. Kabely se uloží pod 

omítkou do ochranné trubky. 

 



Prostředí dle ČSN 33 20 00-3:  

Veškerá elektroinstalace uvnitř budov bude uložena v prostorách s prostředím normálním 

(dle AB5 prostředí s regulační teplotou).  

Vně objektu (kabelová přípojka NN, elektroměrová rozvodnice RE. apod.) v prostorách s 

prostředím nebezpečným - venkovním  (dle AB8).  Zabudované elektrické zařízení musí 

svým krytím vyhovovat do daného prostředí. 

 

 

i)  zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve smyslu 

požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení kabelového vedení vůči 

stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení 

U vstupní brány bude umístěno zvonkové tlačítko a na chodbě nad rozvaděčem bude 

umístěn zvonek. Napáječ bude umístěn v rozvaděči objektu. Rozvody pro zvonek budou 

provedeny kabely SYKFY. 

 

j)  zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a 

nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, 

evakuační, požární) s jejich základními parametry 

V objektu se nachází tradiční výtah bez strojovny výtah Free Votolift. Rychlost 1,0 m/s 

příkon 5,5 kW, max. počet osob 8.  

 

2. Inženýrské objekty 

 

a)  popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

 

Přípojky kanalizací 

Dešťové a splašková kanalizace bude vedena do veřejné kanalizace oddílné pomocí 

přípojky PVC DN 150. 

Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3050 Zemní práce a s vyhl. ČÚBP 

324/1990 Sb. Provedení zemních prací spočívá ve vyhloubení rýhy pro potrubí 0,8-1,2 m 

široké a příslušné hloubce > 0,6m.   Potrubí bude uloženo do pískového lože  tl.0,1 m /zrnitost 

písku 0–4 mm/ a obsypáno pískem do výšky 0,3 m /zrnitost 0–16 mm bez ostrých částic/ nad 

povrchem potrubí. Nad potrubí bude v celé délce umístěn identifikační vodič Cu 4mm2. 

Po položení přípojek, před záhozem, bude provedeno jejich geodetické zaměření (data 

v souřadném systému S-JTSK  ve formátu DGN). 

 

Přípojka vody 

Nová vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PE 100 SDR 11 32 x 3,0mm PN 16 v 

délce ~ 11,4m. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu PN16 s kulovým 

kohoutem s koncovkou pro potrubí o vnějším rozměru 90mm. Vodoměrná sestava s hlavním 

uzávěrem vody bude umístěna do objektu za obvodovou zeď v max. vzdálenosti 2,0m od 

vnějšího líce obvodové zdi po osu vodoměru. Potrubí vstupuje do objektu přes základové 

konstrukce a podlahu, v těchto místech bude opatřeno PVC chráničkou. 

Potrubí se ve volném terénu povede zemní rýhou v min. spádu 0,3 % k hlavnímu řadu. 

Skutečné spádování umožní daná konfigurace terénu, uložení vodovodního řadu a osazení 

RD. Potrubí bude uloženo v pískovém (prosívkovém) loži tl. 150 mm, a bude k němu přiložen 

identifikační vodič 1 x Cu 4 mm2, který bude propojen s kovovými částmi. Nad potrubí bude 

proveden pískový (prosívkový) obsyp tl. 300 mm a na něj bude položena PE folie bílé barvy. 

Minimální krytí potrubí je ve volném terénu 1,0 a pod komunikací min. 1,5 m. 

Přípojku včetně instalace vodoměru provedou kvalifikované osoby s oprávněním. Po 

položení potrubí, před jeho zasypáním se provede zaměření skutečného provedení. 



 

Přípojka plynu 

Objekt bude napojen na plynovod pomocí stávající STL přípojky plynu lPE 25x3,0mm, 

která je ukončena HUP KK DN 25, který je umístěn ve zděném pilíři na hranici pozemku. 

Projektová dokumentace přípojky plynu, není součástí této dokumentace. Pro regulaci plynu 

STL/NTL bude ve zděném pilíři na hranici pozemku umístěn regulátor tlaku plynu 

FRANCEL B6 NG ( pemin= 0,5 [bar], pemax= [7 bar], Qmax = 6 [m
3
n/h] ).Odběr zemního plynu 

bude měřen membránovým plynoměrem PR BK-G4 ( 0,016 – 6 m3/hod ) s roztečí připojení 

250mm. Výstupní tlak bude nastaven na 20 mbar ( 2,0 kPa ). 

 

 

b)  požadavky na vybavení 
Použité materiály budou doloženy A-testy a protokoly o shodě.  

 

c)  napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Přípojky na inženýrské sítě budou zřízené nové s napojením na nově budované veřejné 

vedení inženýrských sítí.  

Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PE 100 SDR 11 32 x 2,9mm PN 16 délky 

11,4 m a bude ukončena vodoměrnou sestavou umístěnou v nice v zádveří objektu. Odtud je 

vodovodní potrubí vedeno dále v objektu k jednotlivým zařizovacím předmětům. 

Přípojka elektro bude nově vybudována. Elektroměr bude místěn na hranici pozemku 

v nově vybudovaném pilíři SS200. 

Přípojka dešťové a splaškové kanalizace bude provedena pomocí PVC DN 150 do veřejné 

dešťové kanalizace. 

Příjezd na stavební pozemek bude umožněn ze stávající místní komunikace probíhající 

kolem východní hranice pozemku. 

Povrchové úpravy okolí stavby budou spočívat v zadláždění příjezdové a přístupové cesty.  

 

d)  vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 
Přípojky jsou provedeny z materiálů s pryžovým těsněním daných profilů a je a bude plně 

vodotěsné a pro to nebude únik vod do vod podzemních a povrchových. 

 

e)  údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované 

řešení 
S ohledem na standartní typová řešení přípojek a použitých objektů šachet nejsou 

technicky posuzována zatížení a pevnosti potrubí ani objekty předmětné stavby. 

 

f)  požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Odborný pracovník si zvolí postup výstavby. Kanalizace budou realizovány proti směru 

toku vody. Stavební a montážní práce budou realizovány v souladu s technologickými 

postupy výrobců materiálů. 

 

g)  požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 

skladování, apod. 
 

h)  řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Stavby přípojek jsou pod terénem a nemají nároky na uvedená opatření. 

 

i)  důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 



 Během výstavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí na staveništi a to 

hlukem, provozem mechanizace a prašností. Tyto negativní vlivy je nutno minimalizovat. Na 

stavbě nebudou používány jedovaté ani toxické látky ohrožující životní prostředí. Stavbou 

přípojek nebude dotčena zemědělská ani lesní půda a nebude ohrožována kvalita podzemní 

ani povrchové vody. 

 Veškeré práce je nutné provádět dle platných norem a technologických pravidel 

s ohledem na dodržování pravidel bezpečnosti práce, zvláště při provádění zemních prací. 



3. Provozní soubory 

Výrobní ani nevýrobní technologická zařízení se v navrhované stavbě nevyskytují. 

 

a)  popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu 

b)  seznam použitých podkladů 

c)  potřeba materiálů, surovin a množství výrobků 

d)  popis technologie výroby 

e)  základní skladba technologického zařízení (účel, popis a základní parametry) 

f)  popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky 

na dopravu vnitřní i vnější 

g)  vliv technologie na stavební řešení 

h)  údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků na místní 

napojení 

 

 

Poznámky k realizaci 

Tato projektová dokumentace slouží pouze pro účely projednání navrhované stavby 

v rámci stavebního řízení. Provádění stavby bude možné podle dalšího stupně projektové 

dokumentace - „Projektu pro realizaci stavby“, kterou zajišťuje vybraný dodavatel stavby.  

Veškeré práce je nutné provádět dle platných norem a technologických pravidel s ohledem 

na dodržování pravidel bezpečnosti práce, zvláště při provádění zemních prací, a při práci ve 

výškách. Zejména se jedná o tyto předpisy BOZP : 

-  vyhláška ČÚBP č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích  

-  vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a  technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, mj. vyhlášky 

č.192/2005 Sb. 

-  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 

 Veškeré změny proti projektové dokumentaci, nepředvídané práce nebo nejasnosti 

budou řešeny v rámci pravomoci kvalifikované osoby zajišťující výkon odborného vedení 

stavby. V případě potřeby je možné přizvat i projektanta k posouzení resp. upřesnění postupu 

prací v rámci autorského dozoru projektanta stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Martina Coufalová                  V Měříně, listopad 2012   
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ZÁVĚR 

Během výstavby je třeba dbát na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce ve 

stavebnictví, dané bezpečnostními předpisy, zejména vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti 

práce a Českého báňského úřadu č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních konstrukcí.  
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