
 

 



 



 



 Abstrakt 
 
Diplomová práce řeší novostavbu požární zbrojnice. Stavbu tvoří jeden objekt. Objekt 

je umístěn ve Valašských Kloboukách, podél ulice Brumovská. Hlavní vstupy do 

budovy jsou orientovány na západ. Jedná se o dvoupodlažní objekt, z části podsklepený. 

Konstrukční systém je zděný. Objekt je zastřešen plochou i šikmou střechou. 

 

Klíčová slova 

 
Požární zbrojnice, zděný objekt, montovaná stropní konstrukce, plochá střecha, šikmá 

střecha, hlavní budova, garáž. 

 

Abstract 
 

The diploma thesis includes a new building of the fire department. The building is 

located in Valašské Klobouky, along Brumovská street. The main entrances to the 

buildings are oriented to the west. It is a two-storey building, in part a basement. The 

construction system is bricked. The object is covered with a flat and sloping roof. 
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Fire station, brick building, prefabricated floor, flat roof, sloping roof, main building, 

garage. 
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A Průvodní zpráva 
 

A.1  Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby: Požární zbrojnice 

b) Místo stavby: Valašské Klobouky 

 p.č. 3401/1, 3401/4, 3401/10, 3401/11, 3401/12, 3401/13 

 k.ú. Valašské klobouky [776319] 

c) Kraj: Zlínský 

d) Krajský úřad: Zlín 

e) Stavební úřad: Brumov-Bylnice 

 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

 

a) Název, adresa: Město Valašské Klobouky 

 Masarykovo náměstí 189 

766 01 Valašské Klobouky 

IČO: 00284611, DIČ: CZ 00284611 

 

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

a) Jméno, adresa: Bc. Michal Hořák 

 Brumov-Bylnice, Mýto 177, 763 31 

 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

 

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

povolena 
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Během předprojektové fáze byly zajištěny stanoviska dotčených orgánů státní 

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

fotodokumentace a konzultace s investorem. 

 

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

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby 

 

Požadavky investora, katastrální mapa, prohlídka stavebních parcel, vyjádření dotčených 

orgánů, platné technické normy, zákony a vyhlášky. 

 

A.3  Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

 

Požární zbrojnice bude umístěna jižně, nedaleko od centra Valašských klobouků. Na 

parcelách 3401/1, 3401/4, 3401/12, 3401/10, 3401/11, 3401/13. Podmínkou pro výstavbu je 

demolice objektů v havarijním stavu, tj. st.1277 a ocelová konstrukce dvou skleníků. Přilehlé 

dotčené pozemky jsou 3401/3, 3435/1 a 528. 

 

b) Údaje o ochraně území 

 

Parcela se nachází ve třetí zóně CHKO Bílé Karpaty, bez zvýšených požadavků na výstavbu. 

Dále se nenachází v žádném ochranném bezpečnostním pásmu ani v záplavové zóně. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 

Navržený objekt má na části plochou střechu, a na části střechu šikmou. Srážková voda ze 

střešních konstrukcí je svedena do dešťové kanalizace. Srážková voda ze zpevněných ploch 

parcely je odváděna taktéž do dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace ústí do retenční nádrže. 

Dešťová voda v retenční nádrže bude využita pro zásobování požární vodou, přebytečná voda 

bude zasakována na pozemku pomocí zasakovací jímky. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Městská část má schválenou územně plánovací dokumentaci. Podmínkou realizace projektu je 

změna územního plánu. Stávající plochy vedené jako plochy pro drobnou výrobu a výrobní 

služby. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

 

Podmínkou realizace projektu je změna územního plánu. Stávající plochy vedené jako plochy 

pro drobnou výrobu a výrobní služby. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

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

obecných požadavcích na využívání území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Projekt zohlednil veškeré podmínky všech dotčených orgánů. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Výjimky ani úlevová řešení nejsou evidovány. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investicí 

 

Jako podmiňující investice stavby budou provedeny dopravně-inženýrská opatření úpravy 

sjezdů z veřejné komunikace a napojení všech zpevněných ploch. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby
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Tab. č. 1 – Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Parcelní číslo Obec
Katasrální 

území
Číslo LV Výměra [m2]: Typ parcely:

Druh 

pozemku:
Vlastnické právo: 

Příslušnost hospodařit 

s majetkem státu:

Způsob ochrany 

nemovitosti: 
Seznam BPEJ Jiné zápisy

3401/1

Valašské 

Klobouky

 [585891]

Valašské 

Klobouky

 [776319]

1249 3068
Parcela katastru

 nemovitostí
zahrada

Římskokatolická

 farnost Valašské 

Klobouky

-
zemědělský půdní fond,

 rozsáhlé chráněné území
75800 -

3401/4

Valašské 

Klobouky

 [585891]

Valašské 

Klobouky

 [776319]

10002 1521
Parcela katastru

 nemovitostí
zahrada Česká republika Státní pozemkový úřad

zemědělský půdní fond,

 rozsáhlé chráněné území
75800

Změna výměr 

obnovou aparátu

3401/12

Valašské 

Klobouky

 [585891]

Valašské 

Klobouky

 [776319]

10002 527
Parcela katastru

 nemovitostí
zahrada Česká republika Státní pozemkový úřad

zemědělský půdní fond,

 rozsáhlé chráněné území
75800 -

3401/10

Valašské 

Klobouky

 [585891]

Valašské 

Klobouky

 [776319]

1249 289
Parcela katastru

 nemovitostí
zahrada

Římskokatolická

 farnost Valašské 

Klobouky

-
zemědělský půdní fond,

 rozsáhlé chráněné území
75800 -

3401/11

Valašské 

Klobouky

 [585891]

Valašské 

Klobouky

 [776319]

10002 8
Parcela katastru

 nemovitostí
zahrada Česká republika Státní pozemkový úřad

zemědělský půdní fond,

 rozsáhlé chráněné území
75800 -

3401/13

Valašské 

Klobouky

 [585891]

Valašské 

Klobouky

 [776319]

10002 138
Parcela katastru

 nemovitostí
zahrada Česká republika Státní pozemkový úřad

zemědělský půdní fond,

 rozsáhlé chráněné území
75801 -

Parcelní číslo Obec
Katasrální 

území
Číslo LV Výměra [m2]: Typ parcely:

Druh 

pozemku:
Vlastnické právo: 

Příslušnost hospodařit 

s majetkem státu:

Způsob ochrany 

nemovitosti: 
Seznam BPEJ Jiné zápisy

3401/3

Valašské 

Klobouky

 [585891]

Valašské 

Klobouky

 [776319]

1288 7028
Parcela katastru

 nemovitostí
ostatní plocha

Důbrava chemické

 výrobní družstvo
- rozsáhlé chráněné území - -

3435/1

Valašské 

Klobouky

 [585891]

Valašské 

Klobouky

 [776319]

10001 537
Parcela katastru

 nemovitostí
ostatní plocha

Město Valašské 

Klobouky
-

zemědělský půdní fond,

 rozsáhlé chráněné území
- -

528

Valašské 

Klobouky

 [585891]

Valašské 

Klobouky

 [776319]

1985 2302
Parcela katastru

 nemovitostí
orná půda

SJM Vlček Karel 

Ing. a Vlčková

 Sylva Ing.

-
zemědělský půdní fond,

 rozsáhlé chráněné území
- -

Parcelní číslo Obec
Katasrální 

území
Číslo LV Výměra [m2]: Typ parcely:

Druh 

pozemku:
Vlastnické právo: 

Příslušnost hospodařit 

s majetkem státu:

Způsob ochrany 

nemovitosti: 
Seznam BPEJ Jiné zápisy

st. 1277

Valašské 

Klobouky

 [585891]

Valašské 

Klobouky

 [776319]

10002 201
Parcela katastru

 nemovitostí

ostatní 

zastavěná 

plocha a 

Česká republika Státní pozemkový úřad rozsáhlé chráněné území - -

Pozemky k zástavbě

Dotčené  pozemky

Stavby k demolici
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A.4  Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba Požární zbrojnice (SO 01), včetně 

přilehlých vnitroareálových komunikací a přilehlých ploch.  

 

b) Účel užívaní stavby 

 

Objekt požární zbrojnice bude sloužit k vykonávání služby požární ochrany obyvatelstva 

sborem dobrovolných hasičů Valašských Klobouk. Součástí návrhu požární stanice je návrh 

krizových bytů. Tyto prostory budou využívány v případě živelných nebo jiných vzniklých 

událostí, kdy obyvatelé potřebují poskytnout přechodné ubytování. Prostory mohou sloužit i 

jako přechodné sociální ubytování. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 

Nejsou. Objekt je novostavba. 

  

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Stavba odpovídá požadavkům vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

Dále je projekt navržen s odpovídá požadavkům dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. A to v prvním 

nadzemním podlaží objektu a jeho okolí.  

 

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

právních předpisů 

 

Připomínky všech dotčených orgánů byli zohledněny. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Výjimky ani úlevová řešení nejsou evidovány. 

h) Navrhované kapacity stavby 

 

Zastavěná plocha:   822 m2 

Obestavěný prostor:   6352 m3
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Užitná plocha:   764 m2
 

Zpevněné plochy:   1671 m2
 

 

i) Základní bilance stavby 

 

Celkové tepelné ztráty objektu:   51,46 kW 

Třída energetické náročnosti budovy:  B – Úsporná 

 

Hospodaření s dešťovou vodou:  

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude odvedena kanalizací přes odlučovač lehkých 

kapalin do retenční nádrže. Dešťová voda ze střech objektu bude svedena do retenční nádrže. 

Dešťová voda v retenční nádrže bude využita pro zásobování požární vodou, přebytečná voda 

bude zasakována na pozemku pomocí zasakovací jímky. 

 

Potřeba vody:   

Odhad spotřeby vody byl stanoven na základě přílohy č. 12 vyhlášky 120/2011. Odhad 

230 m3/rok je pro osoby. Značně spotřebu ovlivní potřeba požární vody dle počtu výjezdů. 

Nutná přípojka DN100. 

Kanalizace: 

 Objem splaškové vody uvažován stejný jako spotřeba pitné vody na 230 m3/rok. 

   

j) Základní předpoklady výstavby 

 

Předpokládané zahájení stavby: duben 2018 

Předpokládané ukončení stavby: červen 2019 

 

Harmonogram, průběh a popis výstavby bude podrobně zpracován dodavatelem stavby. 

 

k) Orientační náklady stavby 

 

Zastavěný prostor: 6352m2 

JKSO 801.61 za m3:  1825 Kč 

Celkem:  11 592 400 Kč 

 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

 

SO 01 - POŽÁRNÍ ZBROJNICE  

S0 02 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ  

S0 03 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA    

 SO 03.01 - PŘELOŽKA VOD. PŘÍPOJKY   
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 SO 03.02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

 SO 03.03 - VOD. PŘÍP. Z RET. NÁDRŽE 

SO 04 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE    

 SO 04.01 - VNITROAREÁLOVÁ DEŠ. KAN.  

 SO 04.02 - RETENČNÍ NÁDRŽ  

 SO 03.03 - ZASAKOVACÍ SYSTÉM 

SO 05 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

SO 06 - PŘÍPOJKA NN 

SO 07 - PŘÍPOJKA STL PLYNOVODU 

SO 08 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ 

SO 09 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

SO 10 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 11 - TERÉNÍ A SADOVÉ ÚPRA
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B Souhrnná technická zpráva  
 

B.1 Popis území stavby  

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Požární zbrojnice bude umístěna jižně, nedaleko od centra Valašských klobouků. Na 

parcelách 3401/1, 3401/4, 3401/12, 3401/10, 3401/11, 3401/13. Podmínkou pro výstavbu je 

demolice objektů v havarijním stavu, tj. st.1277 a ocelová konstrukce dvou skleníků. Přilehlé 

dotčené pozemky jsou 3401/3, 3435/1 a 528. Pozemek je mírně svažitý směrem 

k severovýchodu. Pozemek je napojen sjezdy na stávající místní komunikaci a také na hlavní 

komunikaci 1/57 na ulici Brumovská. Parametry jednotlivých parcel viz. tab. 1. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

Geologickým podkladem širšího okolí lokality jsou flyšové sedimenty magurského flyše , 

konkrétně flyšové vrstvy belovežského souvrství s rudohnědými jílovci a vsetínské vrstvy 

zlínského souvrství račanské jednotky (flyšové vrstvy s převahou jílovců). Kvartérní pokryv 

je málo rozsáhlý, tvoří ho především deluviální hlinitokamenité sedimenty a deluviofluviální 

sedimenty občasných toků.  

Z mapy vrtné prozkoumanosti lze odvodit, že nejbližší vrt V-4 o hloubce 13 m zastihl 

podložní pískovec v hloubce 10 m p. t. V lokalitě lze očekávat kvartérní pokryv charakteru 

písčitého jílu pevné konzistence do hloubky 10 m, pod ním leží paleogenní pískovce. 

Z uvedených údajů je zemina zatřízena do kategorie F4 – pevný – 250 kPa. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Parcela se nachází ve třetí zóně CHKO Bílé Karpaty, bez zvýšených požadavků na výstavbu. 

Dále se nenachází v žádném ochranném bezpečnostním pásmu ani v záplavové zóně. 

 

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

 

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

 

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

poměry v území 

 

Stavba je řešena způsobem, který nebude negativně neovlivňovat dotčené okolí, ať už 

pozemky nebo stavby. Objekt je umístěn na pozemku investora. V průběhu 

výstavby bude zajištěna dostatečná čistota okolí staveniště. Případné poškozených ploch  
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budou po dokončení stavebních úprav uvedeny do původního stavu. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Podmínkou pro výstavbu je demolice objektů v havarijním stavu, tj. st.1277 a ocelová 

konstrukce dvou skleníků. Dřeviny nutné ke kácení se na pozemku nenachází. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

 

Tato problematika řešena v přiložené dokumentaci viz vynětí ze ZPF. Celková výše odvodu 

vynětí ze ZPF činí 395 595 Kč. 

 

h) Územně technické podmínky 

 

Pozemek je napojen sjezdy na stávající místní komunikaci a také na hlavní komunikaci 1/57 

na ulici Brumovská. . Napojení na veškerou technickou a dopravní infrastrukturu je patrné ve 

výkresové dokumentaci stavby v části C – Situační výkresy. 

 

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

 

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

investice.  

Předpokládané zahájení stavby: duben 2018 

Předpokládané ukončení stavby: červen 2019 

 

Uvedené data jsou orientační, upřesnění bude doplněno z časového plánu dodavatele. 

 

 

B.2  Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Objekt požární zbrojnice bude sloužit k vykonávání služby požární ochrany obyvatelstva 

sborem dobrovolných hasičů Valašských Klobouk. Součástí návrhu požární stanice je návrh 

krizových bytů. Tyto prostory budou využívány v případě živelných nebo jiných vzniklých 

událostí, kdy obyvatelé potřebují poskytnout přechodné ubytování. Prostory mohou sloužit i 

jako přechodné sociální ubytování. 

 

Zastavěná plocha:   822 m2 
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Obestavěný prostor:   6352 m3
 

Užitná plocha:   764 m2
 

Zpevněné plochy:   1671 m2
 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus 

 

Zastavěnost dané lokality je bytovými objekty, rodinnými domy, průmyslovými objekty pro 

drobnou výrobu a služby. Na parcele je umístěn objekt požární zbrojnice, dále 

pak zpevněné plochy parkoviště a příjezdové vnitroareálové komunikace. 

Objekt má půdorysný tvar L. Zastřešení objektu je z části provedeno plochou střechou a 

z části střechou šikmou. Hlavní vstupy do objektu jsou situovány na západ. Oplocení objektu 

je řešeno jako navazující na stávající oplocení. Provedeno z ocelových sloupků a proplétaného 

pletiva. 

 

b) Architektonické řešení 

 

Objekt má půdorysný tvar L. Maximální rozměry objektu jsou 49,55x 26,1 m. Konstrukční 

systém objektu je zděný z převážné části cihelnými bloky. Suterén částečně podsklepeného 

objektu je proveden z bednících tvarovek ztraceného bednění. Střecha objektu je kombinací 

ploché a šikmé střechy, kde šikmá střecha má sklon 13 %, střešní krytinou z velkoformátové 

plechové krytiny imitující střešní tašky. Nejvyšší hřeben je v úrovni +9,410 m nad upraveným 

terénem. Plochá střech nad části od severu má nejvyšší úroveň atiky ve výšce +5,450 nad 

upraveným terénem. Povrchová úprava je provedena z pastovité silikonové probarvené 

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

 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Objekt požární zbrojnice bude sloužit k vykonávání služby požární ochrany obyvatelstva 

sborem dobrovolných hasičů Valašských Klobouk. Součástí návrhu požární stanice je návrh 

krizových bytů. Tyto prostory budou využívány v případě živelných nebo jiných vzniklých 

událostí, kdy obyvatelé potřebují poskytnout přechodné ubytování. Prostory mohou sloužit i 

jako přechodné sociální ubytování. 

Celý objekt je řešen jako objekt SO01. Objekt je dvoupodlažní budova. Ta se člení na garáže, 

provozní prostory se a krizové byty. Navržená garáž má tři stání vyhovující pro CAS, tj. 

rychlý zásahový automobil. Jedno stání je opatřeno montážní jámou. Součástí garáže je šatna 

zásahového družstva, sklad paliv, dílna, sklad výzbroje, sklad sportovního družstva a sušící 

věž. V provozních prostorech požární stanice se v 1.NP se nachází zasedací místnost, kuchyně 

s barem, hygienické a technické zázemí. V 2.NP se nachází kancelář velitele, výborová 

místnost, čistá šatna mužstva, hygienické zázemí a skladovací prostory. Samostatnou část 

objektu tvoři prostory pro přechodné ubytování, kdy s 1NP se nachází bezbariérový byt 
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3+KK, v 2.NP se nachází čtyři jednotky. Dva byty 3+KK a dva byty 2+KK. Objekt je 

částečně podsklepen pod částí pro přechodné ubytování. V suterénu se nachází 4 skladovací 

kóje, technická a úklidová místnost. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Projekt je navržen s odpovídá požadavkům dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. A to v prvním nadzemním podlaží 

objektu a jeho okolí.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

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

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

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

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení 

 

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

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

konstrukce jsou montované z prefabrikovaných stropních panelů, schodiště je železobetonové 

monolitické. Střešní nosné konstrukce jsou příhradové vazníky, na kterých 

leží střešní plášť s profilovanou plechovou krytinou nad šikmou částí. Plochá část střechy je 

tvořena předpjatými panely spiroll a skladbou vegetační střechy.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Základové konstrukce – jsou navrženy jako pásy z prostého betonu C20/25. Všechny 

obvodové základové konstrukce jsou navrženy se základovou spárou pod úrovní nezámrzné 

hloubky, 1,15 m pod upraveným terénem. Pasy pod středními nosnými stěnami a v suterénu 

mají výšku 500 mm.  

 

Svislé nosné konstrukce – Obvodový plášť objektu je tvořen broušeným cihelnými bloky, 

které jsou vyplněny tepelnou izolací Porotherm 44 T-Profi na tenkovrstvou maltu. Střední 

nosné zdivo provedeno z broušených cihelných bloků Porotherm 24 Profi na tenkovrstvou 

maltu. V podsklepené části nosné konstrukce ze ztraceného bednění 400 mm a 250 mm 

vyplněny betonem C20/25 a výztuží B500B. 
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Svislé nenosné konstrukce – jsou provedeny v 1NP a 1S jako zděné z broušených cihelných 

bloků příčkového zdiva Porotherm 14 Profi na tenkovrstvou maltu. V 2NP jsou veškeré dělící 

konstrukce provedeny jako sádrokartonové stěny tl 100 a 125 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce – Nad podsklepeno částí provedena monolitická železobetonová 

stropní deska o tl.150 mm, C20/25, B500B. Nad 1NP jsou uloženy předpjaté panely spiroll tl 

250 mm, čáast nad garáží tl 320 mm. 

 

Schodiště – Je provedeno jako železobetonové monolitické. C20/25, B500B. 

 

Izolace tepelné – Podlaha je zateplena deskami stabilizovaného polystyrenu. Soklová část a 

podsklepená část objektu je izolována EPS Perimetrem. 

Izolace proti zemní vlhkosti – Použity SBS modifikované asfaltové pásy tyou S s nosnou 

vložkou z polyesterové rohože. V suterénní části a v části montážní jámy je izolace posílena 

druhým asfaltovým pásem SBS modifikované asfaltové pásy tyou S s nosnou vložkou 

z skelné tkaniny. 

 

Podlahy – jsou řešeny anhydridovou vrstvou a z většinové části pokryty keramickou dlažbou. 

 

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

izolačního dvojskla. 

 

Klempířské prvky – Provedeny z plechu TiZn nebo systémové (střešní krytina). 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

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

při jejím užívání nemělo za následek: 

 zřícení stavby nebo její části 

 větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného z 

 vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

 poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 Nosné konstrukce byly navrženy na předpokládané budoucí zatížení po dobu 

životnosti 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení 

 

Objekt bude vytápěn a zásobován teplou vodou pomocí plynových kondenzačních kotlů, které 

budou umístěny zvlášť v technických místnostech. Dimenze kotlů není zadání DP.  
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Šatna zásahového družstva bude vytápěna nárazově v případě potřeby elektrickými topidly. 

Dimenze není zadáním DP. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 

Není zadáním DP. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části projektové dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Tepelně technické hodnocení řešeno samostatně v části projektové dokumentace D.1.4 

Stavební fyzika. 

 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 

Alternativní zdroje nejsou navrženy. 

 

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

 

Stavba 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. Větrání montážní jámy je nucené větrání. V garážích je 

navržen technický systém odtahu spalin. 

 

Vytápění hlavní budovy je navrženo pomoci plynových kotlů. Odtah spalin bude na střešní 

rovinu. Šatna zásahového družstva bude vytápěna nárazově v případě potřeby elektrickými 

topidly. 
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Osvětlení je převážně přirozené okny, v některých částech pouze osvětlení umělé. Prosklené 

plochy je nutné dvakrát ročně čistit. 

 

Zásobování vodou je zajištěno vodovodní přípojkou. Zásobování požární vodou je z retenční 

nádrže, v případě nedostatku použita vodovodní přípojka. 

 

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

odvoz v určeném časovém rozmezí odbornou firmou. 

 

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

Při užívání stavby nevznikají hluky vyšš, než dovoluje norma. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

V místě zakládání radonové riziko nízké. Není třeba provádět zvláštní opatření. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

Výskyt bludných proudů není znám. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

V blízkosti stavby ani stavbě samotné se nevyskytují prostředky které by technickou 

seizmicitu vyvolávali. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

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

Při užívání stavby nevznikají hluky vyšší, než dovoluje norma. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 

Objekt se nenachází v záplavové oblasti. Opatření není vyžadováno. 

 

f) Ostatní účinky 

 

Nejsou známy další negativní účinky. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
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Připojení na technickou infrastrukturu je řešeno dle platných norem. Provedena přípojka 

vody, kanalizace, plynu, elektřiny a sdělovacích kabelů. Odběrná místa jsou patrny 

z výkresové časti projektové dokumentace. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Vodovodní přípojka:   PE-HD DN 100 

Sdělovací vedení:  Datový kabel 

Kanalizační přípojka:  PVC-U DN 200 (dešťová i splašková) 

Plynová přípojka:  PE 63  

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení 

 

V blízkosti stavby se nachází hlavní komunikace první třídy na ulici Brumovská I/57 se 

sjezdem. Další je místní komunikace se sjezdem. Sjezdy jsou propojeny vnitroareálovou 

komunikací ze zhutněného kameniva. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno na dvou místech. Sjezdy jsou propojeny 

vnitroareálovou komunikací. Komunikace má šířku 6 m a má asfaltový povrch. Jsou dodrženy 

požadované poloměry oblouků a rozhledové trojúhelníky. 

 

c) Doprava v klidu 

 

Doprava v klidu je rozdělena na dvě části. První částí je garážové stání se třemi místy. Druhou 

částí jsou parkovací stání pro 19 pro osobní a užitková vozidla, kde 2 jsou řešeny pro osoby se 

sníženou schopností a orientace. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 

Podél vnitroareálové komunikace jsou navrženy pěší komunikace šířky 1,5 m, které jsou 

napojeny na stávající pěší komunikace.  

 

B.5  Řešení vegetace 

 

a) Terénní úpravy 
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Původní mírně svažitý terén je téměř zachován a navržené objekty ho kopírují. Výškové 

úrovně jsou zřetelné z výkresové části. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

Nezastavěné plocho na pozemku budou zatravněny.  

Plochá střech nad garáží řešena jako vegetační s rozchodníky a netřesky. 

 

c) Biotechnická opatření 

 

Není řešeno projektem.  

 

B.6  Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochranu 

 

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

 

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

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

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

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

krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku 

stavebních strojů. Odpady – jejich ukládání a likvidace budou – zajištěny v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Při výstavbě ani při užívání nebudou 

překročeny povolené hlukové limity dle platných norem. Při výstavbě bude zabezpečena 

očista vozidel opouštějících staveniště tak, aby neznečišťovaly okolní komunikace. Dále bude 

zabezpečeno, aby při výstavbě i při užívání stavby byla minimalizována prašnost. Při 

terénních úpravách bude ornice skladována dle požadavků a po skončení výstavby bude terén 

vhodně upraven. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

 

Dřeviny vyskytující se na pozemku nebo v její blízkosti jsou zachovány.  

Památné stromy se na pozemku nevyskytují. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Plánovaný záměr se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

 

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

 

Studie vyhodnocení vlivů na životní prostředí EIA nebyla provedena. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 

Ochranná pásma jsou navržena u přípojek inženýrských sítí. Jsou stanovena zejména 
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právními předpisy: Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

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

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

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

potřebu a o změně některých zákonů. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba splňuje normové požadavky platných norem. Při realizaci stavby nebude obyvatelstvo 

ohrožovat.  

Svým umístění stavba splňuje požadavky ČSN 735710. O umísťování nově budovaných 

požárních zbrojnic, tak aby nedocházelo k rušení hlukem. Jedná se o školy, nemocnice, 

domovy důchodců apod. 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

 

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

 

Během výstavby bude nutno zajistit zhotovení vodovodní přípojky včetně dočasné stavební 

vodoměrné šachty. Nutno zřídit přípojky elektrické energie včetně dočasného stavebního 

elektroměrného rozvaděče, dále přípojky splaškové kanalizace pro napojení buněk sociálního 

zařízení. Pro skladování materiálu bude využito uzamykatelných stavebních buněk a 

kontejnerů. 

 

b) Odvodnění staveniště 

 

Odvodnění stavební jámy bude provedeno vsakováním. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Dopravní napojení staveniště řešeno pomocí stávajících sjezdů a stávající vnitroareálové 

komunikace, která dva sjezdy propojuje. 

Bude vyhrazena plocha pro mytí automobilů, nutné osazení lapače olejů a lehkých splavenin. 

Během výstavby bude nutno zajistit zhotovení vodovodní přípojky včetně dočasné stavební 

vodoměrné šachty. Nutno zřídit přípojky elektrické energie včetně dočasného stavebního 

elektroměrného rozvaděče, dále přípojky splaškové kanalizace pro napojení buněk sociálního 

zařízení. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
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Vzhledem k umístění a velikosti stavby nebude mít stavba negativní vliv na provoz na 

stávajících komunikacích. 

 

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

dřevin 

 

Staveniště oploceno do výšky minimálně do výšky 1,8 m. Při provádění stavby bude nutno 

dodržovat povolenou hladinu hluku stanovené v NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Odpady, které vzniknou při výstavbě budou likvidovány 

v souladu se zákonem č.154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s 

ním souvisejícími.  

Na pozemku je uvažována demolice stávajících staveb určených k demolici. Kacení dřevin 

není uvažováno. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 

Zábor staveniště je vnější hranice uvažovaných parcel. 

 

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

likvidace 

 

Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. Veškerý vzniklý 

odpad bude likvidován v zařízeních, s příslušným opatřením.  

 

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

 

Bude sejmuta ornice mocnosti 300 mm. Ta bude uložena na dočasné mezideponii 

v maximálně výšce 1,5m na pozemku. Ornice bude následně využita pro konečné terénní 

úpravy. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

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

životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce.  

 

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

koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů 

 

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

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

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

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

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

druhu a velikosti stavby investor. nebo poškození zdraví. Dodavatel zajistí přítomnost 

koordinátora BOZP. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Výstavbou nejsou takové stavby ovlivněny. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Není řešeno. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 

Nejsou stanoveny. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Předpokládané zahájení stavby: duben 2018 

Předpokládané ukončení stavby: červen 2019 

 

Harmonogram, průběh a popis výstavby bude podrobně zpracován dodavatelem stavby. 
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D Technická zpráva 
 

D.1 .1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Účel objektu, funkční náplň 

 

Jedná se novostavbu požární zbrojnice. Objekt požární zbrojnice bude sloužit k vykonávání 

služby požární ochrany obyvatelstva sborem dobrovolných hasičů Valašských Klobouk. 

Součástí návrhu požární stanice je návrh krizových bytů. Tyto prostory budou využívány 

v případě živelných nebo jiných vzniklých událostí, kdy obyvatelé potřebují poskytnout 

přechodné ubytování. Prostory mohou sloužit i jako přechodné sociální ubytování.  

 

b) Architektonické, výtvarné a materiálové řešení  

 

Objekt má půdorysný tvar L. Maximální rozměry objektu jsou 49,55x 26,1 m. Konstrukční 

systém objektu je zděný z převážné části cihelnými bloky. Suterén částečně podsklepeného 

objektu je proveden z bednících tvarovek ztraceného bednění. Střecha objektu je kombinací 

ploché a šikmé střechy, kde šikmá střecha má sklon 13 %, střešní krytinou z velkoformátové 

plechové krytiny imitující střešní tašky. Nejvyšší hřeben je v úrovni +9,410 m nad upraveným 

terénem. Plochá střech nad části od severu má nejvyšší úroveň atiky ve výšce +5,450 nad 

upraveným terénem. Povrchová úprava je provedena z pastovité silikonové probarvené 

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

 

c) Dispoziční a provozní řešení 

 

Celý objekt je řešen jako objekt SO01. Objekt se skládá z tří provozních celků. Dvoupodlažní 

budova se člení na garáže, provozní prostory se a krizové byty. Navržená garáž má tři stání 

vyhovující pro CAS, tj. rychlý zásahový automobil. Jedno stání je opatřeno montážní jámou. 

Součástí garáže je šatna zásahového družstva, sklad paliv, dílna, sklad výzbroje, sklad 

sportovního družstva a sušící věž. V provozních prostorech požární stanice se v 1.NP se 

nachází zasedací místnost, kuchyně s barem, hygienické a technické zázemí. V 2.NP se 

nachází kancelář velitele, výborová místnost, čistá šatna mužstva, hygienické zázemí a 

skladovací prostory. Samostatnou část objektu tvoři prostory pro přechodné ubytování, kdy 

s 1NP se nachází bezbariérový byt 3+KK, v 2.NP se nachází čtyři jednotky. Dva byty 3+KK a 

dva byty 2+KK. Objekt je částečně podsklepen pod částí pro přechodné ubytování. 

V suterénu se nachází 4 skladovací kóje, technická a úklidová místnost. 

 

d) Bezbariérové řešení stavby  
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Projekt je navržen s odpovídá požadavkům dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. A to v prvním nadzemním podlaží 

objektu a jeho okolí.  

Celé 1NP je navrženo pro možnost užívání objektu osobami se sníženou schopností pohybu a 

orientace. 

 

e) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Zemní práce – Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice o mocnosti 300 mm. 

Bude uložena na vybraném místě na pozemku. Bude uskladňována v max. výšce 1,5 m. 

Následně bude použita pro terénní úpravy. Po sejmutí ornice se bude pokračovat ve 

výkopových pracích pro podsklepenou část objektu a montážní jámě. Poté budou průběžně 

hloubeny základové pasy. Zásypy budou hutněny po výšce 200 mm na 250 kPa. Budou 

provedeny zkoušky únosnosti zeminy. 

 

Základové konstrukce – jsou navrženy jako pásy z prostého betonu C20/25. Všechny 

obvodové základové konstrukce jsou navrženy se základovou spárou pod úrovní nezámrzné 

hloubky, 1,15 m pod upraveným terénem. Pasy pod středními nosnými stěnami a v suterénu 

mají výšku 500 mm. Pro montážní jámu zbudována železobetonová základová deska tl. 150 

mm z betonu C20/25 a oceli B500B. Přes základové pasy bude provedena vyztužená 

betonová mazanina tl. 150 mm. Dle statického výpočtu. 

 

Svislé nosné konstrukce – Obvodový plášť objektu je tvořen broušeným cihelnými bloky, 

které jsou vyplněny tepelnou izolací Porotherm 44 T-Profi na tenkovrstvou maltu. Střední 

nosné zdivo provedeno z broušených cihelných bloků Porotherm 24 Profi na tenkovrstvou 

maltu. V podsklepené části nosné konstrukce ze ztraceného bednění 400 mm a 250 mm 

vyplněny betonem C20/25 a výztuží B500B.  

Nad otvorové výplně budou použity překlady s parametry ve výpisu překladu ve výkresové 

dokumentaci. V částek objektu s větším rozpětím jsou navrženy železobetonové monolitické 

překlady a průvlaky. Vyztuženy dle statického výpočtu.  

 

Svislé nenosné konstrukce – jsou provedeny v 1NP a 1S jako zděné z broušených cihelných 

bloků příčkového zdiva Porotherm 14 Profi na tenkovrstvou maltu. V 2NP jsou veškeré dělící 

konstrukce provedeny jako sádrokartonové stěny. Jsou provedeny v tl. 100 a 125 mm, dvojitě 

opláštěné vyplněné minerální izolací tl. 60 mm.  

 

Vodorovné nosné konstrukce – Nad podsklepeno částí provedena monolitická železobetonová 

stropní deska o tl.150 mm vyztužená dle statického výpočtu, C20/25, B500B. Nad 1NP jsou 

uloženy předpjaté panely spiroll tl 250 mm různých délek a šířek.  V části nad garáží jsou 

uloženy předpjaté panely spiroll tl. 320 mm různých šířek. Tvoří nosnou vrstvu pro plochou 

vegetační střechu. Panely spiroll budou ukládány na težký asfaltový pás na žb. věnci. Spáry 

budou zality cementovou zálivkou. V úrovni věnce bude provedena dobetonávka. 
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Schodiště – Je provedeno jako železobetonové monolitické. C20/25, B500B. vyztuženo dle 

statického výpočtu. 

 

Izolace tepelné – Podlaha je zateplena deskami stabilizovaného polystyrenu. Soklová část a 

podsklepená část objektu je izolována EPS Perimetrem. Viz. výpis skladeb. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti – Použity SBS modifikované asfaltové pásy tyou S s nosnou 

vložkou z polyesterové rohože. V suterénní části a v části montážní jámy je izolace posílena 

druhým asfaltovým pásem SBS modifikované asfaltové pásy tyou S s nosnou vložkou 

z skelné tkaniny. 

 

Podlahy – jsou řešeny anhydridovou vrstvou a z většinové části pokryty nášlapnou vrstvou 

z keramické dlažby. Více ve výpisu skladeb. 

 

Podhledy – v 1NP a 2 NP jsou navrženy sádrokartonové podhledy opláštěny deskami 12,5 

mm podle účelu místnosti. V místnostech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, jako jsou 

hygienické prostory budou použity desky do vlhkého prostředí.  

 

Výplně otvorů – vstupní dveře a okna jsou navrženy s plastovým šesti komorovým rámem se 

zasklením z izolačního dvojskla 4-16-4. Přesné parametry uvedeny ve výpisu oken a dveří. 

 

Klempířské prvky – Provedeny z plechu TiZn nebo systémové (střešní krytina). Viz výpis 

klempířských výrobků. 

 

Zámečnické výrobky – Podrobný popis ve výpisu zámečnických výrobků. 

 

Truhlářské výrobky – Podrobný popis ve výpisu truhlářských výrobků výrobků. 

 

Malby a nátěry – Vnitřní omítky a stěrky budou opatřeny akrylátovým nátěrem. 

 

Hromosvod – Bude navržen dle samostatné výkresové dokumentace. 

 

g) Technologie výroby 

 

V objektu se nenachází žádné výrobní technologie. 

 

h) Bezpečnost při užívání stavby 

 

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

5710, budou tyto plochy provedeny s protiskluzovou úpravou, a to s minimální hodnotou 

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

výšek. 

 

j) Stavební fyzika 
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Řešena v samostatné části D.1.4 Stavební fyzika, této projektové dokumentace. 

 

k) Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 

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

dokumentace 
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Závěr 
 

Při rozhodování, na jaké téma bude má práce, mě hodně ovlivnil fakt, že jsem člen hasičského 

sboru. Velkou inspiraci bylo navštívení různých požárních stanic a zbrojnic. Při zpracování 

dispozic jsem využil vlastní zkušenosti a rady známých, kolegů a kantorů. Po této části 

následovalo technické zpracování projektu. Během této práce jsem získal mnoho zkušeností a 

vědomostí do budoucna. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

1S   - Suterén 

1NP   - První nadzemní podlaží 

2NP  - Druhé nadzemní podlaží 

atd.   - A tak dále 

BPV   - Výškový systém balt po vyrovnání 

BOZP   - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

cca   - Přibližně 

č.   - Číslo 

ČP   - Číslo popisné 

d   - Délka 

kce   - Konstrukce 

Ks   - Kus 

l   - Délka 

m n.m.  - Metrů nad mořem 

NÚC   - Nechráněná úniková cesta 

ozn.   - Označení 

PBŘS   - Požárně bezpečnostní řešení stavby 

PE   - Polyetylen 

Pozn.   - Poznámka 

PP   - Polypropylen 

PT   - Původní terén 

PTH   - Porotherm 

PVC  - Polyvinylchlorid 

PÚ   - Požární úsek 

  - Suma 

SDK   - Sádrokarton 

š.  - Šířka 

TI   - Tepelná izolace 

tl   - Tloušťka 

tj.   - To jest 

UT   - Upravený terén 

v   - Výška 

ŽB   - Železobeton 

HI  - Hydroizolace  
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