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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatkem a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb.; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb.; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb.; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy 

ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby objektu požární 

stanice. Cíle: Vyřešení dispozice zadaného objektu s návrhem vhodné konstrukční soustavy a 

nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení 

objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 

62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1, D.1.3 a D.1.4. Dále bude 

obsahovat studie obsahující předběžné návrhy objektu a jeho dispozičního řešení a přílohovou část 

obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešeného objektu, prostorovou 

vizualizaci objektu a technické listy použitých materiálů a konstrukcí. Část D.1.4 bude vypracována ve 

formě schématických výkresů a příslušných technických zpráv. Výkresová část bude obsahovat 

výkresy situace, základů, půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických 

pohledů, min. 5 detailů, výkresy sestavy dílců, popř. výkresy tvaru stropní konstrukce. Součástí 

dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu 

a vybraných detailů popř. další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP 

bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části 

dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a 

uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s 

využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová 

část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a 

souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr". VŠKP bude mít strukturu dle manuálu umístěného na 

www.fce.vutbr.cz/PST/Studium.  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP). 

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují). 

Vedoucí diplomové práce 



 

 

Diplomová práce řeší provedení studie a vypracování projektové dokumentace pro 

provedení novostavby požární stanice. Jedná se o objekt občanské vybavenosti sloužící 

k výkonu služby požární ochrany obyvatelstva jednotky sboru profesionálních hasičů 

kraje kategorie JPO I. Požární stanice je typu P2. Objekt tvoří tři dispozičně propojené 

budovy uspořádané do písmene U. Konstrukčně se objekt dělí na dva systémy. Střední 

část budovy tvoří železobetonový skelet, který má dvě nadzemní podlaží. V přízemí se 

nachází garáže, v druhém nadzemním podlaží je umístěno zázemí pro hasiče. Boční 

budovy navazující na skelet jsou vyzděny z keramických tvárnic, jedná se o systém 

stěnový. Hlavní vstup do objektu je v jižní budově v úrovni prvního nadzemního 

podlaží administrativně-provozní části. Tato budova má dvě nadzemní podlaží. Ze 

severní strany na středovou část objektu navazuje technické zázemí požární stanice a 

dílny. Budova je nepodsklepená, zastřešená pouze plochými střechami. Objekt je 

situován v okrajové části města Kaplice, terén je mírně svažitý. Součástí areálu je 

několik souvisejících objektů.  

požární stanice, železobetonový skelet, stěnový systém, garáž, plochá střecha 

Diploma thesis solves the creation of layout study and creation of documentation for the 

realization new fire station. It is an object amenities used to perform the fire protection 

services unit of the population of the professional fire category JPO I. The type of fire 

station is P2. The building layout consists of three interconnected buildings arranged in 

a U. Structurally the building is divided into two systems. The middle part of the 

building consists of reinforced concrete skeleton, which has two floors. On the ground 

floor is garage, on the second floor are located facilities for firefighters. The side 

buildings connected to the skeleton are build of ceramic bricks, it is a wall system. The 

main entrance to the building is in the south building at the level of the first floor, where 

is situated the administrative and operational part of building. This building has two 

floors. From the northern side, the technical background of the fire station and the 

workshop are connected to the middle part of the buildin The building is basementless 

and is roofed by flat roofs only. The object is located on the edge of the Kaplice town, 

the terrain is slightly sloping. The solved area contains a few related objects. 

fire station, reinforcet concrete skeleton, wall system, garage, flat roof 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce zpracovává projekt požární stanice na úrovni dokumentace pro 

provádění stavby. Jedná se o požární stanici nacházející se ve městě Kaplice v jižních 

Čechách. V objektu se uvažuje s dislokací jednotek hasičského záchranného sboru kraje 

kategorie JPO I. 

Záměr vybudovat novou stanici ve městě vzešel z nedostatečné prostorové 

kapacity současné stanice umístěné v centru města a celkově špatného technického 

stavu současné budovy. Dále pak s ohledem na dostavbu dálnice D3, navazující na 

rakouskou dálniční síť, je nutno zřídit pokrytí pro přiléhající hraniční úsek.  

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vyřešení nového provozu stanice po 

stránce dispoziční, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného systému, vypracování 

projektové dokumentace včetně textové části, vypracování požárně bezpečnostního 

řešení a stavební fyziky. V rámci specializovaného projektu je vypracováno statické 

řešení lokálně podepřené desky, tvořící vodorovnou nosnou konstrukci 

železobetonového skeletu. 

Řešení projektu vychází zejména z požadavků stávajících jednotek, zohledňuje 

požadavky platných norem a předpisů týkajících se požárních stanic (jedná se hlavně o 

dokumenty ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice, vyhláška 247/2001 Sb. o 

organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a UZ zák. č. 133/1985 o požární 

ochraně, v aktuálním znění). Kategorie požární stanice je uvažována typu P2. 

Projekt obsahuje hlavní textovou část a dále jednotlivé dílčí části: přípravné a 

studijní práce, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční 

řešení, požárně bezpečnostní řešení, stavební fyziku a specializaci. 

Výkresová dokumentace byla provedena v programu ArchiCad. Projekt je 

navržen v souladu s platnými vyhláškami, zákony a technickými normami. 
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2 VLASTNÍ TEXT PRÁCE 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 a) název stavby 

  Požární stanice 

 b) místo stavby 

  adresa: Kaplice, Samota 

  číslo parcely: 1785/3 

  kraj: Jihočeský 

  katastrální území: Kaplice - 663069 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

  Stavebník: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 

  Sídlo: Pražská 52b/2666, České Budějovice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno: Bc. Veronika Schwarzová 

Adresa: Mojné 74, Velešín 382 32 

Kontakt: 725 971 020 

Číslo projektanta: - 

Obor: Pozemní stavby 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

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

stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhodnocení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

Stavba byla povolena Stavebním úřadem Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice 

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

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projektová dokumentace pro provedení stavby byla zpracována na základě 

dokumentace pro vydání stavebního povolení. 
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c) další podklady 

- územní plán města Kaplice 

- výpis z katastru nemovitostí - informace o parcele 

- výpis z katastru nemovitostí - informace o sousedních parcelách 

- investiční záměr investora 

- výškopisné a polohopisné zaměření území - geodetické práce 

- místní prohlídka 

- výpis z listu vlastnictví 

- katastrální mapa   

- mapy podloží a radonového indexu 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 zastavěná plocha: 1119 m2 

 plocha stavebního pozemku: 9998 m2 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Území stavby není chráněno podle 

jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou zónu ani s ní nesousedí. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Odvedení 

splaškových vod z objektu bude řešeno na pozemku investora svedením do 

kanalizační přípojky. Veškerá srážková voda, dopadající na zpevněné nebo pojížděné 

plochy v řešeném území, bude svedena do vsakovacích boxů. Srážkové vody ze střech 

budou odváděny do retenční nádrže umístěné na pozemku investora a budou dále 

využívány k čerpání zásahové vody. Přebytečné množství srážkových vod bude 

odvedeno do kanalizační přípojky a následně do kanalizační sítě. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací vypracovanou 

v roce 2010. Nachází se v rozvojové oblasti občanské vybavenosti. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby    

a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje           

o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných 

požadavcích na využívání území. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,            

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s vyhláškou 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území. 

Stavba je definována jako novostavba požární stanice. V územním plánu obce je 

oblast parcely vymezená pro rozvojové plochy občanské vybavenosti. Obecné 

požadavky na využití území jsou splněny. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky 

všech dotčených orgánů a správců sítí. Bude zachovávat a dodržovat bezpečnost 

zdraví při práci. Na stavbě bude veden stavební deník. 

h) seznam výjimek a úlevových opatření 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky ani 

úlevová opatření na řešenou stavbu.  

k) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Jako podmiňující stavby budou provedeny dopravně-inženýrská opatření – 

úpravy vjezdů a výjezdů na veřejné komunikace, napojen na stávající IS. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

dotčené pozemky a stavby: 

Číslo p. 
Druh 
pozemku 

Výměra Vlastnické právo 
Způsob ochrany 
nemovitosti 

1785/2 
trvalý travní 
porost 12643 

Alex Industries s.r.o., č. p. 73, 38241 

Bujanov 

zemědělský 
půdní fond 

1784/3 
ostatní 
plocha 472 

Kučera Miroslav, Stradov 33, 38241 

Omlenice - 

2051/1 
ostatní 
plocha 4291 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 

České Budějovice 7, 37001 České Budějovi - 

1795/18 
trvalý travní 
porost 138 

Barbořák Vlastimil, Linecká 350, 38241 

Kaplice 

zemědělský 
půdní fond 

1795/6 orná půda 43 Česká republika 

zemědělský 
půdní fond 

1796/5 
trvalý travní 
porost 683 

ALU.PLAST s.r.o., Samota 850, 38241 

Kaplice 

zemědělský 
půdní fond 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu požární stanice včetně přilehlých areálových komunikací 

a zpevněných ploch. Dále jsou součástí všechny níže uvedené stavební objekty. 

b) účel užívání stavby 

Objekt požární stanice bude sloužit k vykonávání služby požární ochrany 

obyvatelstva družstvem hasičů záchranného hasičského sboru kraje. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka aj.) 

Stavba není kulturní památkou ani nespadá do CHKO. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba bude odpovídat požadavků, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích staveb. Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb bude aplikována přiměřeně a to zejména 

na okolí stavby a veřejně přístupné prostory požární stanice. Prostory veřejně 

nepřístupně nejsou řešeny jako bezbariérové. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Byly splněny veškeré požadavky. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky ani navrhovaná úlevová řešení. 

h) návrhové kapacity stavby 

zastavěná plocha (SO 01):  1119 m2 

 plocha pozemku:   9998 m2 

obestavěný prostor:   7849,2 m3 

 zpevněná plocha:   3730 m2 

 zatravněná plocha:   5037,1 m2 

k) základní bilance stavby 

Celkové tepelné ztráty objektu: 80,125 kW 

Klasifikační třída:    B 

Slovní popis:     úsporná 

Klasifikační ukazatel Cl:  0,66 

Jednotlivé dílčí bilance (odtok vody, spotřeba elektrické energie atd.) budou 

doplněny na základě zpracovaných profesních dokumentací. 

j) základní předpoklady výstavby 

Uvedené předběžné údaje o termínu a délce výstavby, příp. etapizaci budou 

upřesněny podle záměru investora. Níže uvedenou lhůtu výstavby lze považovat za 

limitní, skutečná délka výstavby bude kratší. Popis postupu výstavby bude předmětem 

nabídky vybraného zhotovitele. Projektant předpokládá, že realizace bude probíhat 

postupně po jednotlivých ucelených celcích. 

Termín zahájení výstavby: květen 2017 

Jaro 2017: hrubé terénní úpravy, oplocení, základy 

Léto 2017: Hrubá stavba 

Jaro 2018: Dokončovací práce 

Léto 2018: Konečné terénní úpravy 

Termín ukončení výstavby: listopad 2018 
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k) orientační náklady 

Orientační náklady dle cenového ukazatele pro rok 2016: 

Hodnota 1 m3 obestavěného prostoru:    6030 Kč 

Obestavěný prostor:      7849,2 m3 

Hrubé náklady za hlavní objekt vč. DPH:  47 330 676 Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO.01  Požární stanice 

SO.02  Sklad pohonných hmot 

SO.03  Přístřešek pro kola 

SO.04  Cvičná věž 

SO.05  Sklad sorbentů 

SO.06  Betonová deska pro umístění kontejneru pro použité sorbenty 

SO.07  Pojezdová plocha pro protipožární zásah 

SO.08  Pojezdová plocha pro veřejnost 

SO.09  Chodník – zámková dlažba 

SO.10  Přístřešek pro komunální odpad 

SO.11  Přípojka splaškové kanalizace 

SO.12  Přípojka vodovodní 

SO.13  Přípojka NN 

SO.14  Přípojka plynovodní 

SO.15  Sportoviště 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 13. 1. 2017  

  

  

  

                                                                                       

…………………………………………… 

                                                                                                   podpis 

                                                                                    Bc. Veronika Schwarzová  
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavebním pozemkem je parcela č. 1785/3 v katastrálním území Kaplice. Parcela 

se nachází v jižní části této lokality. Parcela je v mírném svahu. V současné době se na 

dotčených pozemcích nachází pouze travní zeleň a nebudou zde probíhat žádné bourací 

práce ani kácení vzrostlé zeleně. Parcela se nachází v okolí průmyslové zástavby a 

zemědělsky obdělávanými pozemků. 

Pozemek je v katastru nemovitostí uveden jako trvalý travní porost. Momentální 

vlastnické právo na pozemek má Česká republika, příslušností hospodařit majetkem je 

pověřen Státní pozemkový úřad. Pro účel výstavby požární stanice bude pozemek 

odkoupen do vlastnictví města Kaplice. Pozemek je napojen na místní obslužnou 

komunikaci. Dle ÚPD se jedná o rozvojové území občanské vybavenosti.  

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na parcele č. 1785/3 nebyl proveden geologický ani hydrologický průzkum.              

Při zpracování projektové dokumentace projektant vycházel z obvyklých poměrů           

v daném místě a prohlídky za účasti investora. Byly zkontrolovány vytyčovací body. 

Hladina podzemní vody je v takové hloubce, že neovlivní stavbu. Stavba se nachází na 

pozemku s nízkým radonovým rizikem. 

Poznámka: Pro účely diplomové práce byla zjištěna přibližná skladba podloží a 

její únosnosti, včetně HPV. Byly použity údaje z Geofondu ČR a rovněž radonový index 

byl stanoven na základě odečtu z mapy radonového indexu ČR. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

  V rámci stavby budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí dle 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, a podle vyjádření 

jednotlivých správců. 

 Dotčené území nepatří do žádného území se zvláštním režimem ochrany přírody 

a krajiny. Dotčené území není součástí přírodního parku ani soustavy Natura 2000. 
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Zájmové území se nenachází v místě žádného lokálního, regionálního a nadregionálního 

územního systému ekologické stability. 

 Dotčené území i stavba se nachází v ochranném pásmu silnice I. třídy, které je 

vymezeno 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu. Bude podána žádost o 

povolení stavby v silničním ochranném pásmu. 

Poznámka: V rámci diplomové práce se předpokládá, že vzhledem k současnému 

záměru města vybudovat požární stanici na této parcele (čemuž nasvědčuje i územní 

plán města zařazující území do ploch rozvoje občanské vybavenosti) bude žádosti 

vyhověno. 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém území. V minulosti nebyly v dané lokalitě 

zaznamenány žádné záplavy. V okolí nejsou žádná poddolovaná území ani zmínky o 

jiné podpovrchové činnosti. 

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

poměry v území 

Stavba svým vzhledem nenarušuje okolní zástavbu ani funkčnost okolních 

staveb a pozemků. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní    

a technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí žádná 

rizika bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí. 

Během stavby bude zajištěna bezpečnost v okolí stavby. Hluk a prach nebude 

překračovat limitní hodnoty. 

Veškerá dešťová voda dopadající na zpevněné a zastavěné plochy bude svedena 

do areálové dešťové kanalizace, na které budou vybudovány vsakovací a retenční 

zařízení. Poté budou dešťové vody spolu s vodami splaškovými napojeny na veřejnou 

jednotnou kanalizační síť. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na stavebním pozemku se nenachází žádné dřeviny či objekty určené 

k demolici. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pozemek s parcelním číslem 1785/3, k. ú. Kaplice je aktuálně chráněn 

Zemědělským půdním fondem. Tento pozemek před územním řízením bude z této 

ochrany vyňat dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 

v platném znění. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  

a technickou infrastrukturu) 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města Kaplice. Vjezd na 

pozemek je ze severní strany. Jedná se o komunikace místního významu. Upřesnění viz 

Celkový situační výkres. 

Veškerá nově navržená IS pro fungování budovy požární stanice bude se 

souhlasem vlastníků/provozovatelů napojena na stávající inženýrské sítě, které vedou 

v blízkosti nové budovy. 

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

Jako podmiňující stavby a investice budou provedeny dopravně-inženýrská 

opatření – úpravy vjezdů a výjezdů na veřejné komunikace, napojení nových IS na 

stávající trasy. 

Časové vazby: 

Termín zahájení výstavby: květen 2017 

Jaro 2017: hrubé terénní úpravy, oplocení, základy 

Léto 2017: Hrubá stavba 

Jaro 2018: Dokončovací práce 

Léto 2018: Konečné terénní úpravy 

Termín ukončení výstavby: listopad 2018 

Uvedené termíny jsou pouze orientační, upřesnění bude doplněno na základě 

časového plánu zpracovaného realizátorem stavby. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Jedná se o objekt občanské vybavenosti sloužící k výkonu služby požární 

ochrany obyvatelstva jednotky sboru profesionálních hasičů kraje kategorie JPO I – 

jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 minut 

jízdy k místu dislokace, dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Požární stanice 

je typu P2. Základní početní stav  příslušníků ve třech směnách je 24.  

Funkční složení směny je: 1 velitel družstva 

2 hasiči 

3 hasiči- řidiči, strojníci 

2 hasiči- technici 

zastavěná plocha (SO 01): 1119 m2 

 plocha pozemku:  9998 m2 

obestavěný prostor:  7849,2 m3 

 zpevněná plocha:  3730 m2 

 zatravněná plocha:  5037,1 m2 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Zastavěnost dané lokality je především průmyslovými objekty a firmami 

soukromníků. Zastavěnost je řídká. V dané lokalitě se rovněž nachází pozemky 

zemědělsky obdělávané. Stávající okolní zástavba nemá jasnou urbanistickou formu. 

 Vlastní objekt se nachází v okrajové části města směrem na Dolní Dvořiště. 

Pozemek je podlouhlého tvaru, kterému byl přizpůsoben i tvar budovy. Požární stanice 

se skládá ze tří dispozičně propojených budov tvaru kvádrů různé výšky. Budovy jsou 

uspořádané do písmene U. Z východu je pozemek ohraničen přilehlou komunikací 

I. třídy, na níž ústí vjezd z místní komunikace. Lokalita byla zvolena pro svoji dopravní 

obslužnost a možnost rychlého zásahu.  

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

řešení 

Objekt tvoří tři dispozičně propojené budovy uspořádané do písmene U. 

Konstrukčně se objekt dělí na dva systémy. Střední část budovy tvoří železobetonový 
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skelet, který má dvě nadzemní podlaží. V přízemí se nachází garáže, v druhém 

nadzemním podlaží je umístěno zázemí pro hasiče. Boční budovy navazující na skelet 

jsou vyzděny z keramických tvárnic, jedná se o systém stěnový. Hlavní vstup do 

objektu je v jižní budově v úrovni prvního nadzemního podlaží administrativně-

provozní části. Tato budova má dvě nadzemní podlaží. Ze severní strany na středovou 

část objektu navazuje technické zázemí požární stanice a dílny.  

Budova je nepodsklepená, zastřešená pouze plochými střechami.  

Objekt je situován v okrajové části města Kaplice. Parcela je podlouhlého tvaru 

kopírující linii přilehlé silnice I. třídy. Terén je mírně svažitý. Součástí areálu je několik 

souvisejících objektů. Okolní zpevněná plocha je navržena jako asfaltová, chodníky 

jsou s nášlapnou vrstvou ze skladebné dlažby. 

Barevnost objektu je především bílo-šedá. Meziokenní prostory jsou zvýrazněny 

červeně probarvenou omítkou. Podrobnější architektonické řešení je patrné z výkresové 

dokumentace. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Navrhovaná stanice se bude skládat ze 4 provozních celků a to garáže, 

administrativně-provozní části, zázemí požární jednotky a technického zázemí. Objekt 

tvoří tři dispozičně propojené budovy uspořádané do písmene U. Konstrukčně se objekt 

dělí na dva systémy.  

Střední část budovy tvoří železobetonový skelet, který má dvě nadzemní 

podlaží. V přízemí se nachází garáže, které mají celkem 8 stání. Počet stání vychází se 

zvláštních předpisů a je uvažována na skutečný stav místní jednotky. V druhém 

nadzemním podlaží je umístěno zázemí pro hasiče v podobě denní místnosti, třech 

nočních místností, hygienického zázemí, posilovny, herny a inspekčního pokoje. 

Inspekční pokoj slouží pro potřeby ubytování inspektorů, školitelů, revizních techniků a 

výjimečně i návštěv. Obě podlaží propojuje zásahové schodiště doplněné dvěma 

požárními skluzy.  

Boční budovy navazující na skelet jsou vyzděny z keramických tvárnic, jedná se 

o systém stěnový. Hlavní vstup do objektu je v jižní budově v úrovni prvního 

nadzemního podlaží administrativně-provozní části. Tato budova má dvě nadzemní 

podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní hala, dispečink se svým 

zázemím a hygienické zázemí pro očistu požární jednotky po výjezdu. V druhém 
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nadzemním podlaží se nachází kanceláře a zasedací místnost, která slouží pro potřeby 

školení, jednání a inspekcí.  

Ze severní strany na středovou část objektu navazuje technické zázemí požární 

stanice umístěné do jednopodlažní budovy. Nachází se zde dílny, strojovna 

vzduchotechniky, kotelna, místnost pro dieselagregát a mycí box. Počítá se zde 

s umístěním soustruhu a plynového kotle. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jelikož jsou v objektu prostory běžně nepřístupné veřejnosti, není většina jejího 

vnitřního uspořádání řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Bezbariérově je řešena pouze část přístupná veřejnosti, a to hlavně pro případ 

nutnosti bezbariérového užití osobou vykonávající školení či inspekci. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu 

energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. 

Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému jsou 

určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy dle statických 

a mechanických vlastností pro daný provoz.  

Pro zajištění ochrany zdraví a života bude v úrovni střechy zřízen záchytný 

systém, který bude sloužit pro potřeby ochrany během revizních, opravných, 

udržovacích a dalších prací. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt požární stanice je maximálních rozměrů 51,46 x 24,67 m. 

Střední část budovy tvoří železobetonový skelet, který má dvě nadzemní 

podlaží. V přízemí se nachází garáže, které mají celkem 8 stání. V druhém nadzemním 

podlaží je umístěno zázemí pro požární jednotku. Obě podlaží propojuje zásahové 

schodiště doplněné dvěma požárními skluzy. Výška této budovy je 9,34 m. 
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Boční budovy navazující na skelet jsou vyzděny z keramických tvárnic, jedná se 

o systém stěnový. Hlavní vstup do objektu je v jižní budově v úrovni prvního 

nadzemního podlaží administrativně-provozní části. Tato budova má dvě nadzemní 

podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní hala, dispečink se svým 

zázemím a hygienické zázemí pro očistu požární jednotky po výjezdu. V druhém 

nadzemním podlaží se nachází administrativa. Výška budovy je 7,15 m. 

Ze severní strany na středovou část objektu navazuje technické zázemí požární 

stanice umístěné do jednopodlažní budovy v části vysoké 3,9 m. V prostorech pro 

údržbu a opravu výjezdových automobilů je výška objektu  6,4 m.  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základy 

Základové konstrukce byly navrženy s ohledem na zjištěné základové poměry a 

zatížení působící v základové spáře.  Hloubka založení respektuje nezámrznou hloubku 

v dané lokalitě. 

Skelet je založen na železobetonových základových patkách, které jsou 

monoliticky spojeny se sloupy skeletu. Pod patky bude proveden podkladní beton 

tloušťky 150 mm. Mezi jednotlivými patkami v místech  nájezdů do garáží bude 

vytvořen betonový základový pás. 

Přilehlé zděné budovy jsou založeny na základových pasech z prostého betonu 

třídy C 20/25. Na těchto pasech je vytvořen betonový krček, z důvodu umístění základu 

do nezámrzné hloubky. Hloubka založení obvodových základových pasů je 1,37 m. 

Přes všechny základové konstrukce bude proveden podkladní beton tloušťky 

150 mm, vyztužený kari sítí 100/100/6. Podkladní beton budou v místech pojížděných 

podlah prováděny na zhutněný štěrkopískový podsyp tloušťky 250 mm.  

Samostatnou částí základů je založení opěrných stěn montážní jámy a výtahu. 

Ty budou založeny na železobetonových deskách tloušťky 150 mm. Železobetonové 

stěny budou následně vyzděny do bednění a pomocí výztuže spojené se základovou 

deskou. 

Svislé nosné konstrukce 

Střední část budovy je železobetonový skelet, který má dvě nadzemní podlaží. 

Svislé nosné konstrukce tvoří sloupy o půdorysném rozměru 400 x 400 mm. Objekt je 

opláštěný výplňovým zdivem z broušených keramických dutinových tvárnic tl. 240 mm 

zděných na tenkovrstvou systémovou maltu. 
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Na skelet navazují boční budovy, které jsou vyzděné z keramických broušených 

tvárnic tl. 300 mm vyzděných na tenkovrstvou systémovou maltu. Budovy jsou od sebe 

vzájemně oddilatovány. 

Vnitřní nosné stěny jsou z keramických tvárnic tloušťky 300 mm nebo 240 mm 

vyzděných na tenkovrstvou systémovou maltu.  

Svislé dělící konstrukce 

Svislé dělící konstrukce jsou vyzděny z keramických broušených příčkovek 

tloušťky 140 mm. Oddělení jednotlivých toalet je pomocí příčky tloušťky 80 mm 

vyzděné na tenkovrstvou systémovou maltu.  

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce skeletu jsou navrženy jako železobetonové lokálně 

podepřené desky tloušťky 220 mm. Stropní deska v garáži bude doplněna kazetovým 

sádrokartonovým podhledem. Stropní desky nad druhým nadzemním podlažím tvoří 

nosnou konstrukci střechy. 

Vodorovné nosné konstrukce ve zděných budovách jsou navržen jako 

prefamonolitické, skládané z vložek miako a keramobetonových nosníků.  

Střechy 

Střechy na všech částech požární stanice jsou jednoplášťové ploché, se 

stabilizační vrstvou z praného kačírku. Jedná se o skladbu s klasickým pořadím vrstev. 

V oblasti podél atik jsou umístěny betonové dlaždice. Spádovou vrstvu tvoří spádové 

izolační desky EPS 150 S. Hlavní hydroizolační vrstva bude zhotovena ze dvou 

asfaltových modifikovaných pásů. Odtok srážkové vody je zajištěn pomocí vnitřních 

odtokových vpustí. 

Podlahy 

 V garáži a technickým zázemí je navržena jako nášlapná vrstva 

dvoukomponentní epoxidová stěrka. V provozně-administrativní části a ubytovacím 

zázemí požární jednotky jsou podlahy s nášlapnou vrstvou z PVC nebo keramické 

dlažby. 

Výplně otvorů 

Okna jsou navržena hliníková s izolačním trojsklem. Jedná se o trojkomorový 

profilový systém Heroal W77. Stavební hloubka je 77 mm. Okna jsou vybavena 

meziskelním rámečkem Swisspacer.  
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Vstupní dveře do objektů jsou z hliníkových profilů s izolačním trojsklem. Jedná 

se o trojkomorový profilový systém Aluprof MB-70. Stavební hloubka je 70 mm. Dveře 

jsou vybavena meziskelním rámečkem Swisspacer.  

V garáži jsou navržena sekční průmyslová vrata tvořena ocelovými lamelami s 

výplní z PUR pěny. Vrata jsou doplněny dvěma prosklenými sekcemi.  

Povrchové úpravy 

 Vnitřní omítky na nosném zdivu jsou vápenocementové, strojně nanesené, 

celkové tloušťky 15 mm. Povrch omítek je opatřen pohledovým nátěrem. 

V hygienickém zázemí jsou stěny opatřeny keramickým obkladem. Venkovní omítka je 

systémová tenkovrstvá silikátová. 

Schodiště 

 Požární stanice má dvě samostatná schodiště. Schodiště propojující podlaží 

administrativní budovy je navržené jako dvouramenné železobetonové monolitické a je 

vetknuto do schodišťových stěn. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. Druhé 

tříramenné železobetonové monolitické schodiště tvoří hlavní nástupní cestu a propojuje 

garáž se zázemím hasičů. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. 

Tepelné izolace 

Obvodové stěny celé požární stanice jsou zatepleny certifikovaným systémem 

ETICS s tloušťkou izolace 160 mm. V místech styku stěny se zeminou bude použit 

extrudovaný polystyren do minimální výšky 300 mm nad terén. 

V podlahách provozně administrativní části a technického zázemí je použit 

expandovaný polystyren EPS 150 S tloušťky dle výpisu skladeb. V prostorech, kde se 

nachází pojížděná podlaha, je použit tepelný izolant Styrodur 4000 CS tloušťky 60 mm. 

Izolace střech viz popis střech. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a musí být provedeny           

v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby 

vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům 

prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně 

vyskytnout při provádění i užívání stavby. 

Poznámka: Některé statické výpočty jsou součástí diplomové práce. Návrh byl 

proveden dle konstrukčních zásad, empirických vzorců a statických tabulek s ohledem 

na navazující konstrukce. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

 Objekt je vytápěn stacionárním plynovým kondenzačním kotlem 

VITOCROSSAL 300, 87-142 kW, který je zaústěn do systémového komínového tělesa. 

Kotel bude umístěn v místnosti č. 129 (kotelna) v technické zázemí požární stanice. 

Jedná se o spotřebič typu C. Kotelna tvoří samostatný požární úsek. 

Přípravu teplé vody bude částečně pokrývat plynový kotel umístěný v kotelně. 

Teplá voda pro potřeby hygienického zázemí bude ohřívána pomocí elektrických 

zásobníkových ohřívačů. 

 Garáže, dílna pro strojní údržbu a mycí box jsou vytápěny pomocí 

teplovzdušných závěsných plynových jednotek ROBUR F1 (typ Sahara). Odvod spalin 

a přívod vzduchu je řešen pomocí koaxiálního komínku. 

 V garážích bude navržen systém odtahu spalin vozidel. V montážní jámě bude 

navrženo nucené větrání.  

V objektu bude navržena vzduchotechnická jednotka pro nucené větrání 

v prostoru dispečinku. 

Poznámka: Návrh, dimenzování a výpočet potřeby TUV ani vzduchotechnických 

jednotek nebyl součástí zadání diplomové práce. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Tuto část řeší příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Posuzováno dle platné normy ČSN 73 0540–2:2011 Tepelná ochrana budov                 

+ Z1:2012  

Objekt se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Český Krumlov v průměrné 

nadmořské výšce 561 m n. m. Venkovní výpočtová teplota te = −17 °C. Návrhové teploty 

byly navrženy pro obytné místnosti +20 °C, chodby +20 °C, koupelny a WC +24 °C. V 

garáži bylo uvažováno s vytápěním na 15 °C, technické zázemí je vytápěno na 18 °C. 

Teplota zeminy pod nezámrznou hloubkou se uvažuje +5 °C. Podrobněji tuto část řeší 

příloha Stavební fyzika. 
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V tomto stupni projektové dokumentace byl vyhotoven energetický štítek obálky 

budovy. Průkaz energetické náročnosti (PENB), který by měl být součástí dokumentace 

dle zákona č. 406/2006 Sb. nebyl předmětem zadání diplomové práce. 

b) energetická náročnost stavby 

Podle zákona č. 318/2012 Sb. byl zhotoven Protokol k energetickému štítku 

obálky budovy, který vycházel z podrobné stavební a technologické dokumentace 

stavby. Stavba byla vyhodnocena a zařazena do klasifikační třídy B - úsporná. 

Podrobněji tuto část řeší příloha Stavební fyzika. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nejsou zde využívané žádné alternativní zdroje energií. 

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

prostředí  

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 

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

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

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

prašností. Stavební a prostorové řešení objektu je navrženo s ohledem na prostorové 

požadavky dle příslušných ČSN.  

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

nebezpečném prostoru je navrženo větrání nucené. Dále je nucené větrání navrženo v 

montážní jámě. V garážích je navržen technický systém odtahu spalin.  

Vytápění je navrženo plynovým kotlem. Odkouření bude koaxiální nad střešní 

rovinu. Vytápění garáží bude řešeno pomocí teplovzdušných závěsných plynových 

jednotek.  

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

Prosklené plochy je nutné dvakrát ročně čistit.  

Odpady budou ukládány do sběrných nádob na komunální odpad a investor 

zajistí odvoz v určeném časovém rozmezí odbornou firmou.  
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Při užívání stavby nevznikají hluky větší, než dovoluje norma. Projektové řešení 

zajišťuje soulad s platnými předpisy z oblasti ochrany proti hluku a vibracím, zejména 

ČSN 73 083 Akustika a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Odečtem z mapy radonových indexů zpřístupněnou na internetu byl orientačně 

určen radonový index pozemku na hodnotu 1 tj. nízký. Radonový index je kombinací 

dvou základních měřených parametrů a to a) koncentraci radonu v půdním vzduchu a za 

b) plynopropustností půdy. 

Z hrubého radonového indexu vyplývá použití běžných hydroizolací bez 

zvýšených nároků na nepropustnost plynů z podloží dle vyhlášky 307/2002 Sb.  

Poznámka: Radonový index zjištěný odečtem z mapy je velmi hrubou aproximací 

a neměl by být použit pro návrh stavebních řešení objektu. V případě realizace by bylo 

nutné stanovení skutečného radonového indexu pozemku. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se           

o běžnou stavbu. Namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem nebo indukovanou seizmicitou se     

v prostoru stavby nevyskytují. 

d) ochrana před hlukem 

Stavba je situována v oblasti se značným zatížením hlukem od automobilové 

dopravy. Při užívání objektu se nepředpokládá významný vznik hluku. 

Za chráněné prostory požární stanice se považují: spojová místnost, operační a 

informační středisko, pohotovostní místnost, společenské místnosti, učebny, kanceláře. 

Tyto prostory se musí oddělit alespoň od vestavěných dílen (opraven), záložních zdrojů 

elektrické energie, kompresoroven a strojoven vzduchotechniky podle zvláštního 

předpisu. Toto je zajištěno dispozičním řešením objektu. 

e) protipovodňová opatření 

Není třeba provádět. Stavba se nenachází v záplavovém území.  
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude napojena na stávající sítě technické infrastruktury města Velešín.  

Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno nově vybudovanou 

přípojkou napojenou na stávající veřejné vedení NN. Na hranici pozemku, ve zděné 

skříni, bude umístěn elektroměr připojený na veřejné vedení NN kabelovým vývodem.  

          Zásobování pitnou vodou bude z nově vybudované vodovodní přípojky HDPE           

100 SDR 11 napojené na veřejný vodovod.  

          Vytápění objektu je řešeno plynovým kotlem. Bude vybudována nová přípojka 

plynu napojená na veřejnou infrastrukturu města Kaplice. Hlavní uzávěr plynu bude 

umístěn ve zděné skříni na hranici pozemku.  

Splašková kanalizace bude řešena nově vybudovanou přípojkou DN 200 na 

veřejnou kanalizaci. Na pozemku parcely bude umístěna šachta Ø 1000 mm s revizním 

poklopem Ø 600 mm. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Vodovodní přípojka SO.12 

Přípojka bude řešena HDPE 100 SDR 11 trubkou v hloubce 1 m pod terénem a 

bude ukládána   do pískového lože. Po uložení proběhne zasypání výkopu, zhutnění 

zeminy a upravení povrchu. Přípojka bude chráněna proti porušení uložením do 

pískového lože v dostatečné hloubce, tím také nebude docházet k jejímu zamrzání. 

Vodovodní šachta, v níž bude umístěn vodoměr a hlavní uzávěr vody, bude zhotovena 

na pozemku investora. 

- HDPE 100 SDR 11 

- celková délka přípojky cca 6,95 m  

Přípojka NN SO.13  

Přípojka bude řešena podzemním kabelem v hloubce 0,6 m pod terénem, který 

bude protáhnut v plastové trubce a ukládán do pískového lože a bude označen plastovou 

páskou. Po uložení proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení povrchu. 

Uzávěr elektrické energie bude umístěn na hranici pozemku ve zděné skříni. Bude 

řešeno specialistou profese elektro. 

- celková délka přípojky cca 27,9 m  
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Splašková kanalizace - kanalizační přípojka SO.11 

 V rámci předmětné akce je navržen oddílný stokový systém, ačkoliv městská 

infrastruktura disponuje pouze s jednotnou kanalizací. Do kanalizační přípojky ústí dvě 

splaškové větve z objektu SO.01.2 a SO.01.3 V průběhu trasy přípojky se do ní 

napojuje přepad retenční nádrže. 

Přípojka bude řešena podzemním kameninovým potrubím, které bude ukládáno      

do pískového lože v hloubce 0,8 m pod terénem v požadovaném spádu. Po uložení 

proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení povrchu. Přípojka bude 

chráněna proti porušení uložením do pískového lože v dostatečné hloubce, tím také 

nebude docházet k jejímu zamrzání. Revizní šachta bude umístěna   0,5 m od hranice 

pozemku. 

- kameninová trubka DN 200 

- celková délka přípojky cca 73,88 m  

Dešťová kanalizace 

  Odvodnění plochých střech je řešeno jako gravitační. Na střešních vpustích 

budou osazeny lapače splavenin a voda bude vedena do retenční nádrže. Zde jí bude 

možno čerpat a využívat jako vodu zásahovou. V případě nedostačující kapacity 

retenční nádrže bude voda odvedena pomocí přepadu do jednotné kanalizace. 

Odvodnění zpevněných ploch areálu je řešeno jako gravitační. Tyto plochy jsou 

odvodněny pomocí vyspádování do štěrbinových žlabů, tak aby byl minimalizován 

odtok dešťových vod mimo areál. Jelikož tato voda může být kontaminována ropnými 

látkami, bude vedena přes odlučovač ropných látek do vsakovacích boxů. 

- plastové PP trubky DN 300 – DN 500 

- celková délka cca 260 m 

 Plynovodní přípojka SO.14 

Plynovodní vedení bude provedeno plastovým vedením, které bude ukládáno   

do pískového lože v hloubce 0,8 m pod terénem. Po uložení proběhne zasypání výkopu, 

zhutnění zeminy a upravení povrchu. Přípojka bude chráněna proti porušení uložením   

v dostatečné hloubce. HUP bude umístěn na hranici pozemku v plynoměrné nice, kde 

bude také redukováno středotlaké vedení na nízkotlaké, které bude vedeno dále do 

objektu. Plynoměrná nika bude odpovídat požadavkům stanoveným dodavatelem plynu. 
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Dvířka pilíře budou označena štítky „HUP – Hlavní uzávěr plynu“, „Plynoměr“, „Zákaz 

manipulace s otevřeným ohněm do 1,5 m“. 

- PE trubka 32 x 3,0 mm DN 100 

- celková délka přípojky cca 26,7 m  

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení 

Dopravní řešení areálu je dáno tvarem pozemku a umístěním objektu požární 

stanice v areálu. Řešená plocha je doplněna o areálové komunikace ústící na stávající 

zpevněnou komunikaci ulice Samota. 

Zpevněné plochy jsou živičné a výškově navazují na úroveň podlahy garáže, 

přičemž vjezdy mají sklon 2%, ostatní zpevněné plochy 0,5 %. Pro příjezd k objektu 

budou vybudovány dva nové vjezdy z ulice Samota. Z důvodu zajištění trvale volné 

komunikace pro výjezd požární techniky jsou tyto zpevněné plochy odděleny od ploch 

pro pohyb veřejnosti. Zpevněné plochy budou lemovány obrubníky. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Areál požární stanice bude na veřejnou komunikační síť napojen  dvěma sjezdy, 

oběma z komunikace ulice Samota. Jeden sjezd bude sloužit pro výjezd požární 

techniky. Druhý sjezd umístěný o cca 25 m dále od centra města bude sloužit pro 

příjezd osobních automobilů do areálu. Při návrhu stavby byly ověřeny rozhledové 

poměry dle ČSN 73 6102 pro skupinu vozidel 2, návrhovou rychlost v obci v = 50 

km/h. 

c) doprava v klidu 

Parkovací plochy s kolmými stáními jsou navrženy kapacitně dle ČSN 73 5710 a 

jsou situovány v jižní části pozemku. Je zde navrženo celkem 19 parkovacích míst 

z toho jedno pro ZTP. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nepožadují se ani se v blízkosti záměru nevyskytují. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy 

Zemní práce budou zahájeny odhumusováním, Předpokládá se sejmutí vrstev 

zhruba o mocnosti 300 mm. Část podorniční vrstvy bude použita pro zpětné 

ohumusování ploch zeleně. Dodavatel zajistí její ošetření na deponii, tak aby nedošlo 

k jejímu znehodnocení. Skrytá přebytečná ornice bude rozprostřena v lokalitě určené 

stavebním úřadem. 

Násypy a zásypy v řešeném území musí být provedeny ze zeminy vhodných 

vlastností. Pláň pro zpevněné plochy bude připravena až bezprostředně před zahájením 

stavby komunikací. 

b) použité vegetační prvky 

Veškeré nezpevněné plochy v řešeném území budou zatravněny. Zelený pruh 

mezi komunikací pro osobní automobily a zpevněných ploch pro požární techniku bude 

osázen keři pro optické oddělení. Detailní návrh úprav bude řešen samostatnou 

dokumentací, dle návrhu zahradního architekta. 

c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření zahrnující terénní urovnávky, příkopy, průlehy, terasy, 

ochranné hrázky, protierozní nádrže, poldry, protierozní cesty, zatravněné údolnice - 

dráhy soustředěného odtoku, se neprovádějí. 

B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Objekt nebude svým 

provozem obtěžovat své okolí hlukem ani prachem, pouze v průběhu výstavby se tyto 

limity dočasně zvýší. Nebude zde probíhat žádná výroba nebo průmyslové zpracování. 

Při provozu bude vznikající odpad ukládán do popelnic a následně sběrným vozem 

přepraven na skládku. 

S dešťovými vodami bude zacházeno úsporně a bude zde maximální snaha 

k využití takto zachycené vody a tím snížení potřeby pitné vody k účelům provozu, kde 

není bezpodmínečně vyžadována hygienická kvalita vody. 
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b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

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

Objekt nebude mít žádný vliv na porušení ekologických funkcí a vazeb               

v krajině. Na parcele se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny nebo 

živočichové.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Zájmové území posuzované stavby se nenachází na území ani v ochranném 

pásmu Národní přírodní památky, Národní přírodní rezervace, Přírodní památky, 

Přírodní rezervace, Chráněné krajinné oblasti, ani Národního parku.  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA 

Nebylo nutné vést zjišťovací řízení EIA.  

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhovaná žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba svým charakterem plní funkci vykonávání ochrany obyvatelstva a to na 

úseku požární ochrany a mimořádných událostí. 

Svým umístěním stavba splňuje požadavky ČSN 73 5710 čl. 6.2: Nově 

budované požární stanice a požární zbrojnice se umisťují tak, aby nedocházelo k rušení 

nemocnic, sanatorií, škol, koncertních síní popř. divadel nadměrným provozním hlukem 

z požární stanice nebo požární zbrojnice. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeby rozhodujících médií budou pokryty provizorními přípojkami 

zhotovenými před začátkem realizace stavby. Zajištění stavebních hmot je nutné 

objednat s dostatečným předstihem, aby byla dodržena lhůta výstavby. Pro potřeby 

hygienického a sociálního zařízení stavby budou zajištěny mobilní WC. 
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b) odvodnění staveniště 

Staveniště nevyžaduje žádná zvláštní opatření. V případě vydatných srážek bude 

proveden u paty svahu záchytný systém rigolů, odkud se voda přivede do jedné nebo 

několika sběrných studní a odtud se odčerpá mimo stavební jámu. Odčerpaná voda se 

povede pomocí kanalizační šachty do kanalizace odpadních vod.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro účely výstavby bude v předstihu vybudována dočasná přípojka vody 

s vodoměrnou šachtou, ze které bude vyveden staveništní rozvod vody, tato šachta lze 

variantně zřídit i v místě budoucího umístění vodoměrné šachty. 

Připojení elektrické energie se předpokládá provizorní přípojkou ukončenou 

distribučním rozvaděčem, ze kterého bude proveden staveništní rozvod elektrické 

energie. Další alternativou je pronájem provizorního VN kiosku.  

V předstihu se také vybuduje přípojka splaškové kanalizace. Na tuto kanalizaci 

se napojí staveništní sociální zařízení. 

Dopravní napojení staveniště je uvažováno z přilehlé ulice Samota. Tato 

komunikace vedoucí  kolem staveniště bude v konečném provedení sloužit i jako hlavní 

příjezd do nového areálu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba objektu bude probíhat na stavebním pozemku investora a nebude 

zasahovat na sousední pozemky. Veřejná komunikace využívaná pro dopravu 

stavebních materiálů a zemin na staveniště bude udržována v čistém stavu. Dopravní 

prostředky při vjezdu na tuto komunikaci z prostoru staveniště budou, ještě před vjetím 

na vozovku, očištěny. Pokud i přes toto opatření dojde ke znečištění vozovky, bude 

ihned vozovka vyčištěna. Za dodržení těchto opatření zodpovídá vedení. Stavba bude 

prováděna pouze v denní době. 

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

dřevin 

Prostor staveniště bude oplocen do výšky 1,8 m a vyznačen značkami 

zakazujícími vstup nepovolaných osob. Při vyjíždění techniky a vozidel ze staveniště na 

místní komunikaci musí být dbáno zvýšené opatrnosti a musí být dána přednost 

vozidlům pohybujícím se po této veřejné komunikaci. Při vyjíždění na komunikaci 
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couváním musí být výjezd zabezpečen další odpovědnou osobou, která zajistí bezpečný 

výjezd.  

Pro realizaci stavby nebude nutné provádět demolice, ani kácet dřeviny             

na parcelním pozemku. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Vzniknou dočasné zábory na přilehlé komunikaci, zejména během napojování 

přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou          

a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

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

likvidace 

Při stavebních pracích bude používán běžný stavební materiál. Veškerý materiál 

bude zdravotně nezávadný. Při realizaci stavby se musí dbát na minimalizaci prašnosti    

a hlučnosti v okolí stavby, především na příjezdu na stavbu. Stavba bude prováděna 

klasickým způsobem na vymezené ploše staveniště a nedojde ke znečištění okolí.          

V průběhu výstavby vzniknou „jednorázově“ odpady. Nakládání s odpady se řídí 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů                  

v pozdějším znění a vyhláškou č. 383/2001 Sb. ze dne 17. října 2001 v pozdějším znění, 

kterou se stanoví katalog odpadů. Nakládání s těmito odpady v souladu s provedeným 

zatříděním odpadů zajistí dodavatelé stavebních a montážních prací, tyto odpady budou 

následně předány oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění dle zákona               

č. 185/2001 Sb. v pozdějším znění. 

 

Název odpadu :       Katalog. číslo 

 Kategorie  

Odpadní barvy a laky obsahující     08 01 11   N  

organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  

Papírové a lepenkové obaly      15 01 01   O  

Plastové obaly       15 01 02   O  

Dřevěné obaly       15 01 03   O  

Kovové obaly        15 01 04   O  

Směsné obaly        15 01 06   O  

Obaly obsahující zbytky nebezpečných    15 01 10   N  
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látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových  15 02 02   N  

filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a  

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  

Beton         17 01 01   O  

Směsi nebo oddělené frakce      17 01 07   O  

betonu, cihel, keramiky bez NL 

Dřevo         17 02 01   O  

Plast         17 02 03   O  

Železo, ocel        17 04 05   O  

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť    20 01 21   N  

Směsný komunální odpad      20 03 01   O  

Kal ze septiků a žump      20 03 04   O  

 

Odpady nebudou na staveništi odstraňovány spalováním, zahrabáváním apod. 

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

Úrovně HÚT jsou navrženy tak, aby bilance zemin byla co nejvíce vyrovnaná. 

Před výstavbou bude provedena skrývka zeminy v tloušťce 200-300 mm, která bude 

použita na konečné terénní úpravy. Vytěžená zemina z výkopů bude použita na 

vyrovnání pozemku a vytvoření různých výškových úrovní. Zbylá zemina bude 

odvezena na příslušnou skládku. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí zvýšením hlučnosti a prašnosti. 

Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední možnosti snížení 

prašnosti, vyvolané stavební činností na únosnou mez.  

Dále je možné počítat se vznikem vibrací u některých stavebních prací, jako jsou 

zemní práce. Výskyt bude krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a přenos 

do nejbližší stavby se s ohledem na vzdálenost nedá předpokládat.  

Zdrojem prachu může být provoz dopravních prostředků při výstavbě. Produkce 

znečišťujících látek bude velice nízká, v praxi obtížně měřitelná a z pohledu znečištění 

ovzduší nevýznamná. Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během doby 

výstavby bude nevýznamné a časově omezené. Prašnost bude soustředěna pouze do 
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časového období vymezeného realizací stavby. Vzhledem k charakteru stavby nebude 

okolní obyvatelstvo negativně ovlivněno při jejím využívání.  

Doprava pří výstavbě a mechanizované práce budou zajištěny nákladními auty   

a stavebními stroji. Míra hluku z provozu těchto dopravních prostředků a strojů bude 

splňovat akustické limity u nejbližších chráněných venkovních prostor uvedené v NV č. 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Prostor staveniště bude oplocen a vyznačen značkami zakazujícími vstup 

nepovolaných osob. Stavební práce budou probíhat pouze ve vymezeném prostoru 

staveniště. Při vyjíždění techniky a vozidel ze staveniště na místní komunikaci musí být 

dbáno zvýšené opatrnosti a musí být dána přednost vozidlům pohybujícím se po této 

veřejné komunikaci. Při vyjíždění na komunikaci couváním musí být výjezd zabezpečen 

další odpovědnou osobou, která zajistí bezpečný výjezd.  

Při provádění stavby je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, platné 

normy a další nařízení, vyplývající z provozu mechanizace a technických pomůcek. 

Veškeré zdroje nebezpečí a bezpečnostní zařízení je nutno označit ve shodě                     

s příslušnými normami. Musí být dodržena ustanovení Stavebního zákona, 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. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Musí být dodržovány 

minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů        

a nářadí na staveništi.  

Každý dodavatel stavebních prací, který zaměstnává pracovníky, je povinen vést 

podrobnou evidenci všech pracovníků, kteří jsou na stavbě od jejich příchodu na 

pracoviště až do jejich opuštění. Dodavatelé jednotlivých prací musí být vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky, které jsou adekvátní možnému ohrožení 

na zdraví při provádění jednotlivých dílčích činností. 

Není nutný koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché 

dopravní značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská 

opatření se nepředpokládají. 

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

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

Nejsou vyžadovány žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Uvedené termíny jsou pouze orientační, upřesnění bude doplněno na základě 

časového plánu zpracovaného realizátorem stavby. 

Termín zahájení výstavby: květen 2017 

Jaro 2017: Hrubé terénní úpravy, oplocení, základy 

Léto 2017: Hrubá stavba 

Jaro 2018: Dokončovací práce 

Léto 2018: Konečné terénní úpravy 

Termín ukončení výstavby: listopad 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 13. 1. 2017  

  

  

  

                                                                                       

…………………………………………… 

                                                                                                   podpis 

                                                                                    Bc. Veronika Schwarzová  
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Jedná se o objekt občanské vybavenosti sloužící k výkonu služby požární 

ochrany obyvatelstva jednotky sboru profesionálních hasičů kraje kategorie JPO I – 

jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 minut 

jízdy u místa dislokace, dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Požární stanice 

je typu P2. Základní početní stav  příslušníků ve třech směnách je 24.  

Funkční složení směny je: 1 velitel družstva 

2 hasiči 

3 hasiči- řidiči, strojníci 

2 hasiči- technici 

zastavěná plocha (SO 01): 1119 m2 

 plocha pozemku:  9998 m2 

obestavěný prostor:  7849,2 m3 

 zpevněná plocha:  3730 m2 

 zatravněná plocha:  5037,1 m2 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

Objekt tvoří tři dispozičně propojené budovy uspořádané do písmene U. 

Konstrukčně se objekt dělí na dva systémy. Střední část budovy tvoří železobetonový 

skelet, který má dvě nadzemní podlaží. V přízemí se nachází garáž, v druhém 

nadzemním podlaží je umístěno zázemí pro hasiče. Boční budovy navazující na skelet 

jsou vyzděny z keramických tvárnic, jedná se o systém stěnový. Hlavní vstup do 

objektu je v jižní budově v úrovni prvního nadzemního podlaží administrativně-

provozní části. Tato budova má dvě nadzemní podlaží. Ze severní strany na středovou 

část objektu navazuje technické zázemí požární stanice a dílny.  

Budova je nepodsklepená, zastřešená pouze plochými střechami.  

Objekt je situován v okrajové části města Kaplice. Parcela je podlouhlého tvaru 

kopírující linii přilehlé silnice I. třídy. Terén je mírně svažitý. Součástí areálu je několik 
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souvisejících objektů. Okolní zpevněná plocha je navržena jako asfaltová, chodníky 

jsou s nášlapnou vrstvou ze skladebné dlažby. 

Barevnost objektu je především bílo-šedá. Meziokenní prostory jsou zvýrazněny 

červeně probarvenou omítkou. Podrobnější architektonické řešení je patrné z výkresové 

dokumentace. 

Bezbariérové užívání stavby 

Jelikož jsou v objektu prostory běžně nepřístupné veřejnosti, není většina jejího 

vnitřního uspořádání řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Bezbariérově je řešena pouze část přístupná veřejnosti, a to hlavně pro případ 

nutnosti bezbariérového užití osobou vykonávající školení či inspekci. 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Navrhovaná stanice se bude skládat ze 4 provozních celků a to garáže, 

administrativně-provozní části, zázemí požární jednotky a technického zázemí. Objekt 

tvoří tři dispozičně propojené budovy uspořádané do písmene U. Konstrukčně se objekt 

dělí na dva systémy.  

Střední část budovy tvoří železobetonový skelet, který má dvě nadzemní 

podlaží. V přízemí se nachází garáže, které mají celkem 8 stání. Počet stání vychází se 

zvláštních předpisů a je uvažována na skutečný stav místní jednotky. V druhém 

nadzemním podlaží je umístěno zázemí pro hasiče v podobě denní místnosti a celkem 3 

nočních místností, hygienického zázemí, posilovny, herny a inspekčního pokoje. 

Inspekční pokoj slouží pro potřeby ubytování inspektorů, školitelů, revizních techniků a 

výjimečně i návštěv. Obě podlaží propojuje zásahové schodiště doplněné dvěma 

požárními skluzy.  

Boční budovy navazující na skelet jsou vyzděny z keramických tvárnic, jedná se 

o systém stěnový. Hlavní vstup do objektu je v jižní budově v úrovni prvního 

nadzemního podlaží administrativně-provozní části. Tato budova má dvě nadzemní 

podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní hala, dispečink se svým 

zázemím a hygienické zázemí pro očistu požární jednotky po výjezdu. V druhém 

nadzemním podlaží se nachází kanceláře a zasedací místnost, která slouží pro potřeby 

školení, jednání a inspekcí.  
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Ze severní strany na středovou část objektu navazuje technické zázemí požární 

stanice umístěné do jednopodlažní budovy. Nachází se zde dílny, strojovna 

vzduchotechniky, kotelna, místnost pro dieselagregát a mycí box. Počítá se zde 

s umístěním soustruhu a plynového kotle. 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Konstrukčně se objekt dělí na dva systémy.  

Střední část budovy tvoří železobetonový skelet, který má dvě nadzemní 

podlaží. Obě podlaží propojuje zásahové schodiště doplněné dvěma požárními skluzy. 

Nosná konstrukce skeletu se skládá ze železobetonových sloupů rozměrů 400 x 400 mm 

a dvou lokálně podepřených desek tloušťky 220 mm. Nosná konstrukce je opláštěna 

výplňovým zdivem z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi na tenkovrstvou 

systémovou maltu. 

Boční budovy navazující na skelet jsou vyzděny z keramických tvárnic, jedná se 

o systém stěnový. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Hlavní 

vstup do objektu je v jižní budově v úrovni prvního nadzemního podlaží 

administrativně-provozní části. Tato budova má dvě nadzemní podlaží. Svislé nosné 

konstrukce jsou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou 

systémovou maltu. Vodorovné stropní konstrukce jsou sestaveny z nosníků a vložek 

miako a následně zmonolitněny. Tloušťka stropní konstrukce nad 1NP i nad 2NP je 

250 mm. 

Ze severní strany na středovou část objektu navazuje technické zázemí požární 

stanice umístěné do jednopodlažní budovy. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny 

z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou systémovou maltu. 

Vodorovné stropní konstrukce jsou sestaveny z nosníků a vložek miako a následně 

zmonolitněny. Tloušťka stropních konstrukcí je 250 mm. 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu 

energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. 
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Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému jsou 

určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy dle statických 

a mechanických vlastností pro daný provoz.  

Pro zajištění ochrany zdraví a života bude v úrovni střechy zřízen záchytný 

systém, který bude sloužit pro potřeby ochrany během revizních, opravných, 

udržovacích a dalších prací. 

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, hluk, vibrace 

Objekt bude celoplošně zateplen tepelným izolantem EPS Baumit Open reflect 

tloušťky 160 mm. Dojde k zamezení tvorby tepelných mostů a k dosažení tepelné 

pohody v objektu. Střechy objektu jsou dostatečně zatepleny. Všechny konstrukce 

splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2. Použity budou 

pouze certifikované materiály, které zaručují požadovanou kvalitu. Posouzení 

obalových konstrukcí a otvorů je uvedeno v příloze Stavební fyzika. Klasifikační třída 

prostupu tepla obálkou hodnocené budovy byla stanovena na třídu B jako úsporná. Na 

základě tohoto posouzení lze konstatovat, že všechny navržené konstrukce splňují 

požadavky dle ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov a zákona 177/2006 Sb.,                

o hospodaření energií. 

Denní osvětlení je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. 

Okenní otvory tvoří min. 10 % podlahové plochy a lze předpokládat dodržení 

požadavku ČSN 730580. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle 

výběru stavebníka a projektu elektroinstalace. 

Objekt splňuje hygienické požadavky na oslunění. Jsou navrženy vhodné 

rozměry a polohy oken, kterými je zajištěno dostatečné proslunění objektu. Jsou jím 

vytvořeny podmínky zdravé zrakové pohody a dobrého vidění pozorovaných předmětů, 

je zabráněno vzniku předčasné a nadměrné únavy a je předejito možnosti úrazu 

podmíněného zhoršeným viděním.  

Na základě posouzení a následného vyhodnocení navržených konstrukcí 

obvodového pláště a vnitřních konstrukcí objektu podle požadavků ČSN 73 0532/2010 

lze konstatovat, že všechny posuzované konstrukce vyhověly z hlediska zvukové 

izolace, tj. jsou splněny požadavky na hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku    

a na vzduchovou neprůzvučnost. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný 

podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro 

okolí. Akustika venkovního prostoru nebude provozem objektu prakticky ovlivněna. 
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Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která 

neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. Konstrukce jsou 

navrženy tak, aby splňovaly požadavky na vzduchovou neprůzvučnost a kročejový 

útlum. 

Řeší samostatná příloha – Složka č. 6 – Stavební fyzika 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Projekt zpracovává požárně bezpečnostní řešení pro novostavbu požární stanice, 

která je členěna do tří vzájemně oddilatovaných budov. 

 Objekt je řešen dle ČSN 730802 v souladu s navazujícími projektovými 

normami, zejména ČSN 730802. Budova je rozdělena do 9 požárních úseků. Požární 

odolnost stavebních konstrukcí vyhoví požadavkům SPB jednotlivých požárních úseků. 

V objektu jsou k dispozici nechráněné únikové cesty vyhovujících parametrů. 

Odstupové vzdálenosti dosahují pouze na vlastní pozemek investora, stav je vyhovující.  

Řeší samostatná příloha – Složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a požadované jakosti provedení 

Materiály použité při stavebních pracích budou splňovat požadavky příslušných 

technických norem a vyhlášek včetně požadavků na jakost. 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provedení 

a jakost navržených konstrukcí 

Bez požadavků. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

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

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Budou provedeny základní zkoušky požadované příslušnými normami                

a předpisy s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce. Zkouškou prokáže dodavatel 

dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. Náklady na zkoušky hradí dodavatel. 

Před zakrytím díla musí být provedeny všechny předepsané zkoušky. 
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b) Výkresová část 

Viz složka č. 3a – D.1.1 Architektonické–stavební řešení  

D1.1.01 Půdorys 1NP     M 1:50  

D1.1.02 Půdorys 2NP-I    M 1:50  

D1.1.03  Půdorys 2NP-II    M 1:50  

D1.1.04 Řez A-A'     M 1:50  

D1.1.05 Řez B-B', Řez C-C´    M 1:50  

D1.1.06 Pohledy     M 1:50  

D1.1.07 Půdorys střechy    M 1:50  

Viz složka č. 3b – D.1.1 Architektonické–stavební řešení 

D1.1.08 Detail A – Dilatace atiky a stěny  M 1:5  

D1.1.09 Detail B – Atika s pojistným přepadem M 1:5  

D1.1.10 Detail C – Skluz     M 1:5  

D1.1.11 Detail D – Dilatace atik   M 1:5  

D1.1.12 Detail E – Střešní výlez   M 1:5  

D1.1.13 Detail F – Střešní vtok   M 1:5  

D1.1.14 Detail G – Okraj montážní jámy  M 1:5 

D1.1.15 Detail H – Zateplení v oblasti soklu  M 1:5  

c) Dokumenty podrobností 

Viz složka č. 3a – D.1.1 Architektonické–stavební řešení  

Výpis skladeb 

Výpis výplní otvorů 

Výpis truhlářských výrobků 

Výpis klempířských výrobků 

Výpis zámečnických výrobků 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

Zemní práce 

Zemní práce budou zahájeny odhumusováním. Předpokládá se sejmutí vrstev 

zhruba o mocnosti 200-300 mm. Část podorniční vrstvy bude použita pro zpětné 

ohumusování ploch zeleně. Dodavatel stavby zajistí její ošetření tak, aby nedošlo 

k jejímu znehodnocení. Mezideponie bude mít maximální výšku 1,5 m a sklon 45°. 

Sejmutá přebytečná ornice bude rozprostřena v lokalitě určené stavebním úřadem. 

 Po sejmutí skrývky bude přistoupeno k hloubení rýh pro základové pasy a 

výkopů pro základové patky. V případě neočekávaného podloží nebo při jiných 

komplikacích je třeba obeznámit projektanta a případně přivolat statika pro zhodnocení 

a následné řešení situaci. 

 Násypy a zásypy v řešeném území musí být provedeny ze zemin vhodných 

vlastností. Pláň pro zpevněné plochy bude připravena až bezprostředně před zahájením 

stavby komunikací. Před provedením finální vrstvy komunikací a vylití podlahové 

desky objektu, budou provedeny zkoušky únosnosti zemní desky. 

Základy 

Základové konstrukce byly navrženy s ohledem na zjištěné základové poměry a 

zatížení působící v základové spáře.  Hloubka založení respektuje nezámrznou hloubku 

v dané lokalitě. 

Skelet je založen na železobetonových základových patkách, které jsou 

monoliticky spojeny se sloupy skeletu. Pod patky bude proveden podkladní beton 

tloušťky 100 mm. Krajní patky mají rozměr 1,8x1,8 m a výšku 0,6 m. Středové patky 

mají rozměr 2x2 m a výšku 0,6 m. Mezi jednotlivými patkami v místech  nájezdů do 

garáží bude vytvořen betonový základový pás. 

Přilehlé zděné budovy jsou založeny na základových pasech z prostého betonu 

třídy C 20/25. Na těchto pasech je vytvořen betonový krček, z důvodu umístění základu 

do nezámrzné hloubky. Hloubka založení obvodových základových pasů je 1,37 m. 

Přes všechny základové konstrukce bude proveden podkladní beton tloušťky 

150 mm, vyztužený kari sítí 100/100/6. Podkladní beton budou v místech pojížděných 

podlah prováděny na zhutněný štěrkopískový podsyp tloušťky 250 mm.  

Samostatnou částí základů je založení opěrných stěn montážní jámy a výtahu. 

Ty budou založeny na železobetonových deskách tloušťky 150 mm. Železobetonové 
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stěny budou následně vyzděny do bednění pomocí výztuže spojené se základovou 

deskou. 

Montážní jáma 

V dílně pro strojní údržbu je navržená montážní jáma, řešená jako podzemní 

stěna ze železobetonu dle statického výpočtu. Stěny budou zhotoveny z betonu C 20/25 

a výztuže B500. Stěny budou propojeny se základovou deskou tloušťky 150 mm. Deska 

bude litá do bednění, podklad bude tvořit původní zemina. Okraj montážní jámy bude 

řešen úpravou ozubem viz. D1.1.14 DETAIL G - OKRAJ MONTÁŽNÍ JÁMY. Bude použita 

svařovaná konstrukce z ocelových plechů tloušťky 4 mm. Ta bude ukotvena pomocí 

hmoždinek do železobetonové stěny a teprve pak bude provedena drátkobetonová 

podlaha. 

Svislé nosné konstrukce 

Střední část budovy je železobetonový skelet, který má dvě nadzemní podlaží. 

Svislé nosné konstrukce tvoří sloupy o půdorysném rozměru 400 x 400 mm. Ty jsou 

zhotoveny z betonu C 30/37 a oceli B500. Objekt je opláštěný výplňovým zdivem 

z broušených keramických dutinových tvárnic tl. 240 mm na tenkovrstvou systémovou 

maltu. 

Na skelet navazují boční budovy, které jsou vyzděné z keramických broušených 

tvárnic tl. 300 mm na tenkovrstvou systémovou maltu. Stěny jsou v úrovních stropů 

opatřeny pozedním věncem vyztuženým 4 Ø 12 třídy B500. Zálivkový beton bude třídy 

C 20/25. Výška věnců je vždy 250 mm. Součástí věnce je systémová věncovka. 

Vnitřní nosné stěny jsou z keramických tvárnic tloušťky 300 mm nebo 240 mm 

na tenkovrstvou systémovou maltu.  

Svislé dělící konstrukce 

Svislé dělící konstrukce jsou vyzděny z keramických broušených příčkovek 

tloušťky 140 mm případně 80 mm na tenkovrstvou systémovou maltu. Příčky 

obklopující prostor požárního skluzu  budou opatřeny v úrovni stropů 

železobetonovými věnci. Příčky a stěny budou vzájemně propojeny pomocí stěnových 

spon délky 300 mm. Dělící příčky mezi jednotlivými toaletami budou vyzděny do 

výšky 2,25 m. 
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Skluzná šachta 

Skluzná šachta sestává z otvoru ve stropní konstrukci a z přilehlé dělící 

konstrukce. Vnitřek šachty bude opatřen vápenocementovou omítkou a lehce 

údržbovým nátěrem. Doskočiště u paty skluzové tyče musí mít povrch podlahy po celé 

ploše upravený pro zmírnění nárazu dopadajících osob – navržena žíněnka se 

stlačitelností 60 mm. 

Skluzová tyč bude mít kruhový průřez průměru 220 mm. Bude kotvená pomocí 

kotevní desky 420 x 420 mm a kotevních šroubů M12 x 120 mm s hmoždinkou. 

Povrchová úprava skluzové tyče nesmí zvětšovat třecí odpor. Tyč bude vyrobena 

z bezešvé trubky z nerezové oceli s hladkým povrchem, bez jakýchkoliv výstupků nebo 

nerovností. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce skeletu jsou navrženy jako železobetonové lokálně 

podepřené desky tloušťky 220 mm. Stropní deska v garáži bude doplněna kazetovým 

sádrokartonovým podhledem. Stropní deska nad druhým nadzemním podlažím bude 

tvořit nosnou konstrukci střechy. 

Vodorovné nosné konstrukce ve zděných budovách budou prefamonolitické, 

skládané z vložek miako a keramobetonových nosníků.  

Střechy 

Střechy na všech částech požární stanice jsou jednoplášťové ploché s klasickým 

pořadím vrstev. Stabilizační vrstva je z praného kačírku. V oblasti podél atik jsou 

umístěny betonové dlaždice. Spádovou vrstvu tvoří spádové izolační desky EPS 150 S. 

Tepelně izolační vrstvu tvoří expandovaný polystyren EPS 150 S tloušťky 60 mm ve 

dvou vrstvách s prostřídanými spárami. Hlavní hydroizolační vrstva je ze dvou 

asfaltových modifikovaných pásů. Parozábranu tvoří modifikovaným asfaltovým pásem 

s hliníkovou vložkou. Odtok srážkové vody je zajištěn pomocí vnitřních odtokových 

vpustí. Střechy jsou vybaveny pojistným přepady. 

Podlahy 

 V garáži a technickým zázemí je navržena jako nášlapná vrstva 

dvoukomponentní epoxidová stěrka. V provozně-administrativní části a ubytovacím 

zázemí požární jednotky jsou podlahy s nášlapnou vrstvou z PVC nebo keramické 

dlažby. V posilovně a herně je navržena speciální nášlapná vrstva určená pro sportovní 

využití. 

 



50 

 

Výplně otvorů 

Okna jsou navržena hliníková s izolačním trojsklem. Jedná se o trojkomorový 

profilový systém Heroal W77. Stavební hloubka je 77 mm. Okna jsou vybavena 

meziskelním rámečkem Swisspacer.  

Vstupní dveře do objektů jsou z hliníkových profilů s izolačním trojsklem. Jedná 

se o trojkomorový profilový systém Aluprof MB-70. Stavební hloubka je 70 mm. Dveře 

jsou vybavena meziskelním rámečkem Swisspacer.  

V garáži jsou navržena sekční průmyslová vrata tvořena ocelovými lamelami s 

výplní z PUR pěny. Vrata jsou doplněny dvěma prosklenými sekcemi.  

Vnitřní výplně otvorů 

 Jako vnitřní výplně dveřních otvorů jsou ve většině případů použity interiérové 

dveře Sapeli s obložkou. V technickém zázemí a garáží jsou navrženy též dveře Sapeli 

s ocelovou zárubní. Podrobný popis viz Výpis výplní otvorů 

Povrchové úpravy 

 Vnitřní omítky na nosném zdivu jsou vápenocementové, strojně nanesené, 

celkové tl. 15 mm. Povrch omítek je opatřen pohledovým nátěrem. V hygienickém 

zázemí jsou stěny opatřeny keramickým obkladem lepeným flexibilním cementovým 

lepidlem. Venkovní omítka je systémová tenkovrstvá silikátová. Oblasti soklu budou 

opatřeny soklovou dekorativní omítkou s organickým pojivem. 

Podhledy 

 V provozně administrativní části a garáži jsou navrženy minerální kazetové 

podhledy Rigips Casoprano. V prostoru nad podhledy budou vedeny instalace VZT a 

ZTI. Bude do nich umístěno rovněž osvětlení. 

Podrobný návrh rastru podhledů bude řešen v koordinaci s profesemi VZT a ZTI 

a bude součástí dodávky zpracovatelské firmy. 

Schodiště 

 Požární stanice má dvě samostatná schodiště. Schodiště propojující podlaží 

administrativní budovy je navržené jako dvouramenné železobetonové monolitické a je 

vetknuto do schodišťových stěn. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. Druhé 

tříramenné železobetonové monolitické schodiště tvoří hlavní zásahovou cestu a 

propojuje garáž se zázemím hasičů. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. 
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Hydroizolace spodní stavby 

Hydroizolace je navržena proti zemní vlhkosti a to v podobě dvou asfaltových 

modifikovaných pásu. Horní pás je s vložkou z polyesterové rohože, spodní pás je 

opatřen vložkou ze skelné tkaniny. 

Tepelné izolace 

Obvodové stěny celé požární stanice jsou zatepleny certifikovaným systémem 

ETICS s tloušťkou izolace 160 mm. V místech styku stěny se zeminou bude použit 

extrudovaný polystyren do minimální výšky 300 mm nad terén. 

V podlahách provozně administrativní části a technického zázemí je použit 

expandovaný polystyren EPS 150 S tloušťky dle výpisu skladeb. V prostorech, kde se 

nachází pojížděná podlaha, je použit tepelný izolant Styrodur 4000 CS tloušťky 60 mm. 

Izolace střech viz popis střech. 

Nátěry a malby 

Po dokončení všech vnitřních prací se provede výmalba všech vnitřních prostorů 

malířským nátěrem Primalex v barvách dle přání stavebníka. 

Truhlářské výrobky 

viz Výpis truhlářských výrobků. 

Klempířské výrobky 

viz Výpis klempířských výrobků. 

Zámečnické výrobky 

viz Výpis zámečnických výrobků. 

Zpevněné plochy 

Celý objekt je ohraničen zpevněnou plochou s asfaltovým povrchem z důvodu 

manipulace s požární technikou a pojíždění s ní. Sjezd na páteřní komunikaci a 

příjezdová komunikace jsou řešeny rovněž jako zpevněná plocha. Komunikace jsou 

navrženy pro třídu dopravního zatížení IV a úroveň porušení D1. 

Komunikace je ohraničena obrubníky BO15/25 s jednořádkem ze žulových 

kostek uložených do betonového lože z betonu C 12/15. Kolem obrub se provede zpětné 

ohumusování tloušťky 100 mm a zatravnění. 

Všechny zpevněné plochy jsou vyspárované ke štěrbinovým žlabům a srážková 

voda je odváděna pomocí zaolejované kanalizace do ORL a dále vsakovacích boxů. 
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b) Podrobný statický výpočet 

Součástí dokumentace je výpočet rozměrů vnitřního schodiště a výpočet 

základů. Dále, v rámci specializovaného projektu, je proveden výpočet a dimenzování 

lokálně podepřené desky, která tvoří vodorovnou nosnou konstrukci stropu nad garáží. 

Řeší samostatná příloha – Složka č. 7 – Specializace 

c) Výkresová část 

Viz složka č. 4 – D.1.2  Stavebně konstrukční řešení  

D1.2.01 Půdorys základů    M 1:50  

D1.2.02  Sestavy stropních dílců v SO.01  M 1:50  

D1.2.03 Sestavy stropních dílců v SO.03  M 1:50 

D1.2.04 Tvar stropu nad 1NP    M 1:50  

D1.2.05 Tvar stropu nad 2NP    M 1:50  

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Řeší samostatná příloha – Složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb - Složka 

Řeší samostatná příloha – Složka č. 6 – Stavební fyzika 

 

 

 

 

 

V Brně dne 13. 1. 2017  

  

  

  

                                                                                  

…………………………………………………… 
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3 ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce bylo provedeno nastudování problematiky fungování a 

provozu požární stanice typu P2. Na základě tohoto kroku byly zpracovány dispoziční 

návrhy, které byly podrobně projednány s případnými uživateli takovéhoto objektu, 

tedy s členy hasičského záchranného sboru. Jejich připomínky byly postupně 

zapracovány do projektu, během kterého vznikala relativně ucelená projektová 

dokumentace k provádění stavby. Velkou inspirací pro mne byla návštěva dvou 

požárních stanic v Jižních Čechách a to požární stanice ve Frymburku a starší požární 

stanice v Českém Krumlově. 

Studie novostavby požární stanice byla zasazena na pozemku, který byl před 2 

lety vyhrazen pro výstavbu objektu tohoto účelu. Záměr vybudovat novou stanici ve 

městě vzešel z nedostatečné prostorové kapacity současné stanice a celkově špatného 

technického stavu budovy. Dále pak s ohledem na plánovanou dostavbu dálnice D3, 

navazující na rakouskou dálniční síť, bude požární stanice sloužit k pokrytí přilehlého 

hraničního úseku. 

Z prvotního návrhu konstrukčního řešení jsem postupně zpracovala jednotlivé 

skladby konstrukcí a to z hlediska statického, tepelně technického a funkčního. Po 

vyřešení skladeb konstrukcí došlo ke konečné úpravě půdorysných a výškových 

rozměrů. 

Po zhotovení konečné podoby budovy jsem začala pracovat na detailním 

zpracování jednotlivých částí projektové dokumentace. Jednalo se zejména o 

výkresovou část,  dále o posouzení z hlediska tepelné techniky a požární bezpečnosti. 

Obsahově jsem diplomovou práci zpracovala v rozsahu obdrženého zadání a 

v souladu s platnou legislativou. 
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5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

č.   číslo  

k. ú.  katastrální úřad 

mm   milimetr  

m  metr  

m2   metr čtverečný 

m3   metr krychlový 

SO   stavební objekt  

Rdt   výpočtová únosnost zeminy [kPa] 

PD  projektová dokumentace  

1NP   první nadzemní podlaží  

2NP   druhé nadzemní podlaží 

KV  konstrukční výška 

SV  světlá výška 

ŽB  železobeton  

PB  prostý beton  

VPC  vápenocementová 

TUV  teplá užitková voda  

T  truhlářské výrobky 

K  klempířské výrobky 

Z   zámečnické výrobky 

EPS  expandovaný pěnový polystyren  

PUR  polyuretanová izolace 

ETICS  external thermal insulation composite system 

ORL  odlučovač ropný látek 

ZTI  zdravotně technické instalace 

VZT  vzduchotechnika 

HI  hydroizolace 

IS  inženýrské sítě 

SPB  stupeň požární bezpečnosti  

R  mezní stav únosnosti  

E  mezní stav celistvosti  

I  mezní strav tepelné izolace  
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DP1  konstrukční část z nehořlavých výrobků  

KS  konstrukční systém  

tl.  tloušťka 

min.  minimální 

max.  maximální 

Ø  průměr 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

C 20/25 třída betonu (krychelná pevnost/válcová pevnost)  

S  sever  

J  jih  

V  východ  

Z  západ  

PHP  přenosný hasicí přístroj  

31A  hasicí přístroj s hasící schopností 31A pro hašení pevných látek  

183B  hasicí přístroj s hasící schopností 183B pro hašení kapalných látek  

ÚC  úniková cesta  

CHÚC  chráněná úniková cesta  

NÚC  nechráněná úniková cesta  

ČSN  česká technická norma  

m. č.  místnost s číslem  

NV  nařízení vlády  

Sb.  sbírky  

A1, A2, B, C, D, E, F – třídy reakce na oheň  

HDPE  vysokohustotní polyethylén  

SDR  standardní dimenze potrubí  

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí  

NN  nízké napětí  

VN  vysoké napětí 

m n. m. metrů nad mořem  

km  kilometr  

θe  návrhová venkovní teplota pro zimní období [°C]  

θi  návrhová vnitřní teplota pro zimní období [°C]  

°C  stupně Celsia  
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A  celková ochlazovaná plocha [m2]  

Ag  plocha zasklení okna [m2]  

lg  délka distančního rámečku [m]  

Af   plocha rámu okna [m2]  

Uf  součinitel prostupu tepla rámu [W/(m2·K)] 

Ug  součinitel prostupu tepla zasklení [W/(m2·K)] 

Ψg  lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku 

Uw   součinitel prostupu tepla okna [W/(m2·K)] 

U  součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 

UN,rq  součinitel prostupu tepla požadovaný [W/(m2·K)] 

UN,rec  součinitel prostupu tepla doporučený [W/(m2·K)]  

R  tepelný odpor konstrukce [(m2·K)/W]  

Rsi  tepelný odpor při přestupu tepla z interiéru do konstrukce [(m2·K)/W] 

Rt  odpor při prostupu tepla [(m2·K)/W] 

Rse  tepelný odpor při přestupu tepla z konstrukce do exteriéru [(m2·K)/W] 

dj  tloušťka j-té vrstvy [m]  

λj  součinitel tepelné vodivosti j-té vrstvy [W/(m·K)] 

λ  součinitel tepelné vodivosti [W/(m·K)] 

V  obestavěný prostor vytápěné části objektu [m3]  

A/V  objemový faktor tvaru budovy [m-1]  

B  činitel teplotní redukce [–]  

HT  měrná ztráta prostupem tepla [W.K-1]  

ρ  měrná hmotnost vzduchu [kg/m2]  
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