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ANOTACE 
 

Bakalářskánpráce se zabývánzpracováním projektovéndokumentacenke 

stavebnímunpovolení na „Projekt – Hasičskénzásahové stanicenpro obcendo 2500 

obyvatel“. 

Cílemntéto práce jenvypracování dispozičního, konstrukčníhonanprovozního 

řešenínhasičskénzásahovénstanice. Dálenstatické posouzenínzadanýchnkonstrukcí a 

tepelněntechnickénposouzenínskladebnkonstrukcí anzjednodušenýnkonceptnpožárně 

bezpečnostníhonřešení. Dispozičnínuspořádání jenřešeno prondesetičlennounsměnu a 

pro třinzásahová vozidlanrůzného typu. Veškerénnávrhy anvýpočty jsounprovedeny  

dlenplatnýchnnorem ČSN. Grafickénzpracování jenprovedeno vnprogramu AutoCAD 

2012. Statickénposouzení jenprovedeno vnprogramu FINE ECna FINEnGEO. V závěru 

práce jenprovedený výpočetnzatížení působícíchnna konstrukci a statickýnvýpočet, 

návrhna posouzenínzadanýchnprvků. 
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technickénposouzení, požárněnbezpečnostnínřešení, směna,  
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ANNOTATION 
 

The bachelor thesis deals with the processing of the project documentation for 

the building permit for "Project - Fire fighting station for municipalities up to 2500 

inhabitants". 

The aim of this work is to developt a layout, construction and operational 

solution of the fire fighting station. Further, static assessment of specified 

constructions and thermal technical assessment of structures and simplified concept 

of fire safety solution. The layout arrangement is designed for a ten-member shift 

and for three different type of vehicles. All designs and calculations are made 

according to valid ČSN standards. Graphic processing is done in AutoCAD 2012. The 

static assessment is done in FINE EC and FINE GEO. At the end of the work is 

calculated the load on the structure and static calculation, design and assessment of 

the specified elements. 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Klíčová slova: 
 
Project documentation for building permit, fire fighting station, layout solution, 
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ÚVOD 
 

Tato bakalářská práce se zabývá projektem pro stavební povolení novostavby 

„Projekt – Hasičské zásahové stanice pro obce do 2 500 obyvatel.“. 

Hasičská zásahová stanice je kategorie P4, která je popsaná ve vyhlášce 

Ministerstva vnitra 247/2001 Sb. Objekt a související prostory jsou určené pro 

nepřetržitý výkon služby hasičů zařazených v jednotce hasičského záchranného 

sboru kraje. Provoz je zajištěn třemi směnami a každá směna má svého velitele.  

Počet hasičů ve směně je 8 – 10.  

Zásahová stanice je navržena ve středu města Plzně na křižovatce ulic 

Švihovská a U Prazdroje a měla by pokrýt a zabezpečit dané území. V zásahové 

stanici se budou nacházet 3 základní zásahová vozidla, pro složitější případy se 

v Plzni nachází Hasičská stanice na území Lochotína.  

Novostavba hasičské zásahové stanice je v souladu s normou pro požární 

stanice a zbrojnice ČSN 73 5710.  Je navržena administrativní budova s přilehlou 

garáží pro 3 zásahová vozidla různého typu.  

Hasičská zásahová stanice je vybavena záložním zdrojem energie, pro zajištění 

nepřetržitého provozu. 

Administrativní část je tvořena zděným stěnovým systémem POROTHERM 

s panelovými stropy GOLDBECK. Tato část má dvě nadzemní podlaží. Fasáda je 

tvořena systémem kazet DEKMETAL.  

Garáž pro zásahová vozidla je tvořena ocelovou rámovou konstrukcí se 

sedlovou střechou. Opláštění je tvořeno panely KINGSPAN. 

V analytické části bude posouzení základních skladeb na součinitel prostupu 

tepla, statické posouzení základních nosných prvků konstrukce. 
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A.1) IDENTIFIKAČNÍNÚDAJEN 
 

A.1.1) ÚDAJENONSTAVBĚ 
 

a) Názevnstavby 

Projekt – Hasičské zásahové stanice pro obce do 2500 obyvatel 

b) Místonstavby 

 Katastrální území nPlzeň 

 Parcelynč. 5599/54, n5599/52, n5599/59 

 

c) Předmětnprojektovéndokumentace 

Projektovándokumentacenknvydánínstavebníhonpovolenínna 

projektnhasičské zásahovénstanice pro obce do 2500 obyvatel podle 

vyhláškynč. n499/2006 Sb. nvenzněnínnovelynč. 62/2013 Sb. nobsahující 

výkresovounčást anstatickénposouzenínprvkůnkonstrukce. 

 

A.1.2) ÚDAJENONSTAVEBNÍKOVI 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 

Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 00 Plzeň 

IČO: 70883378 

podatelna@hzspk.cz 

 

A.1.3) ÚDAJENONZPRACOVATELINPROJEKTOVÉNDOKUMENTACE 

a) Zpracovatel 

Jakub Micek 

K Pecím 2, Plzeň 

MicekJakub@seznam.cz 

b) Hlavnínprojektant 

Jakub Micek 

K Pecím 2, Plzeň 

MicekJakub@seznam.cz 
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c) Projektantinjednotlivýchnčástí 

Vzhledemnk rozsahunbakalářské prácennejsou přítomninannikde 

noznačeni. 

 

A.2) SEZNAMNVSTUPNÍCHNPODKLADŮ 

Územnínplán 

Aktuálnínúdaje ČÚZK 

VýškopisnvnB.p.v 

Inženýrsko – geologickýnanhydrogeologickýnprůzkum 

Informacensprávcůnsítí 

Mapansněhovýchnoblastí v ČR 

Mapanvětrnýchnoblastí v ČR 

Radonovýnprůzkum 

Geodetickénzaměření 

Stavebněnhistorickýnprůzkum 

 

A.3) ÚDAJENONÚZEMÍ 

 

a) Rozsahnřešenéhonúzemí 

Pozemkynanobjektnhasičské zásahovén stanicen 

sennacházínna katastrálnímnúzemínměstanPlzně. Řešené 

núzemínjenvnsamotném středunměstanPlzně. Jednánse o 

zastavěnénokolí, nacházínsenzde obchodníncentrum, 

řadanmalýchnobchodů, pivovarnanbytová zástavba. 

  

b) Dosavadnínvyužitínanzastavěnost území 

Vnsoučasnéndoběnjsounpozemkynvyužíványnanzastavěny 

malýminobchodyna přilehlýmnparkovištěm. 
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c) Údajenonochraněnúzemínpodlenjinýchnprávníchnpředpisů 

Pozemkynurčené pronzáměrnvýstavby hasičské zásahové 

stanicense nenacházínv památkovénrezervaci, památkovénzóně, zvláště 

chráněnémnúzemínani vnzáplavovémnúzemí. 

 

d) Údajenonodtokovýchnpoměrech 

Stávajícínodtokovénpoměrynnebudounobjektemnhasičské 

zásahovénstanice narušeny. Dešťovánvoda budenodvedenando 

společnénkanalizace. 

 

 

e) Údajenonsouladunsnúzemněnplánovacíndokumentací, nsncílinanúkoly 

územníhonplánování 

Parcely 5599/54, 5599/52 a 5599/59, nankterýchnbude 

novostavbanhasičské zásahovénstanicenumístěna sendle 

územníhonplánunměsta Plzněnnacházejí vnzóně obchodu, 

služebnanvýroby. 

 

f) Údajenondodrženínobecnýchnpožadavkůnnanvyužitínúzemí 

Pozemeknbylnvybránnsnohledemnnanumístěnínnovostavbynhasičské 

zásahové stanicenandojezdovéndoby ponurčenémnúzemí vndobě špičky 

provozu.  Požadavkyndle vyhláškynč. n501/2006nSb. jsoundodrženy. 

 

g) Údajenonsplněnínpožadavkůndotčenýchnorgánů 

Projektovándokumentacenhasičské stanice zásahové stanice pro 

obce od 2500 obyvatelnje vnsouladuns požadavkyndotčenýchnorgánů. 

 

h) Seznamnvýjimeknanúlevových řešení 

Novostavbanhasičské zásahovénstanice nenínpodmíněna 

žádnounvýjimkounnebonúlevovýmnřešením. 
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i) Seznamnsouvisejícíchnanpodmiňujících investic 

Novostavbanhasičské zásahovénstanice pro obce do 2500 

obyvatelnnenínpodmíněnanžádnounsouvisející nebonpodmiňující 

investicí. 

 

j) Seznamnpozemkůnanstavebndotčenýchnprováděním stavby 

 

Seznam pozemků - podle katastru nemovitostí města Plzně:  

Parcelní číslo LV Vlastnické právo Výměra(m2) 
Druh 

 

5599/54 8379 InterCora 2262 zastavěná plocha a nádvoří 

5599/52 8379 InterCora 3378 ostatní plocha 

5599/59 8379 InterCora 524 zastavěná plocha a nádvoří 

 

 

A.4) ÚDAJENONSTAVBĚ 

a) Novánstavbannebonzměnandokončenénstavby 

Jednánse onnovostavbu 

 

b) Účelnužívánínstavby 

Jednánsenonobjektnhasičské zásahové stanice, kteránbude mít 

administrativnínčást ančást pronparkovánínzásahovýchnvozidel. V 1.NP 

administrativnínčásti sennacházejínsklady anšatna včetněnsociálních 

zařízenína 2.NPnjenvyužívánonprondennínaktivity a nočnínpohotovost.  

 

c) Trvalánnebondočasnánstavba 

Stavbanhasičské zásahovénstanice pro obce do 2500 obyvatel je 

realizovánanjakontrvalá.  

 

d) Údajenonochraněnstavbynpodlenjinýchnprávníchnpředpisů 

Nejednánsenonchráněnou stavbu. 
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e)  Údajenondodrženíntechnickýchnpožadavkůnnanstavbynanobecných 

technickýchnpožadavkůnzabezpečujícíchnbezbariérovénužívání 

staveb 

Stavbanhasičské zásahovénstanice jennavrženanvnsouladu 

sntechnickými požadavkynnanstavby. Vnsouladunsenstavebním 

zákonem 350/2012 , vyhláškounč. n268/2009nOntechnických 

požadavcíchnnanstavbuna vyhláškoun č. n247/2001nOnorganizaci 

ančinnostinpožárnínochrany.  

 

f) Údajenonsplněnínpožadavkůndotčenýchnorgánůnanpožadavků 

vyplývajícíchnznjinýchnprávníchnpředpisů 

 

Stavbanhasičské zásahovénstanice pro obce do 2500 obyvatel 

splňujenpožadavkyndotčenýchnorgánů. 

 

g) Seznamnvýjimeknanúlevovýchnřešení 

 

Stavbanhasičské zásahovénstanice pro obce do 2500 obyvatel 

nevyžadujenvýjimkynanúlevová řešení. 

 

h) Navrhovanénkapacitynstaveb 

 

- plochanpozemku  6164 m2 

- zastavěnánplochanobjektu 594 m2 

- obestavěnýnprostorndomu 4480 m3 

- užitnánplocha   824 m2  

- početnpodlaží  2 nadzemní 

- početnčlenůnnansměně  10 

- početnparkovacíchnmíst 15+2 
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i) Základnínbilancenstavby 

     

  Bilancenpotřebynpitnénvodynpodlenvyhlášky č.120/2011 Sb.: 

� Uvažujemenprovozovnunsnmožností osprchování – 26 m3 na 

jednohonpracovníkanv jednénsměně na rok 

� Návrhn10 lidí nansměnu – celkem 30 

� Ročnínspotřeba vody 780 m3 

 

  Výpočtovýnprůtokndešťovýchnodpadníchnvod 

� �� = � ∗ � ∗ � 

� i – intenzitandeště – 0,03 l/s.m2 

� c – součinitelnodtokundešťových vod – 1 

� �� = 0,03 ∗ 594 ∗ 1 = 17,82 �/� 

 

  Bilancensplaškovýchnodpadníchnvodnnenínsoučástínbakalářské práce. 

 

Bilancenspotřebynelektrické energie, UT, tepelnýchnztrát anenergetické 

náročnostinnenínsoučástínbakalářské práce. 

 

j) Základnínpředpokladynvýstavby  

 

Předpokládanándoba výstavbynje 12 měsíců. 

Stavbanbude členěna na etapy: 

� Demolice 

� Zemnínpráce 

� Zhotovenínpřípojek 

� Hrubánstavba 

� Kompletacenandokončovací práce 

� Zpevněnénplochynanparkoviště 
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k) Orientačnínnákladynstavby 

 

Pronadministrativní částnjenpřibližná cenanza 1 m3 dlencenového 

ukazatelen5 501 Kčna pronocelovounhalun3 877 Kč. 

Orientační nákladynobjektunjsou mezi 20 – 25 mil Kč. 

 

A.5) ČLENĚNÍNSTAVBYNNANOBJEKTYNANTECHNICKÁNA 

TECHNOLOGICKÁNZAŘÍZENÍ 

 

 Stavební objekty: 

 SO 01  Novostavbanadministrativnínbudovy 

 SO 02  Novostavbanocelovéngarážovénhaly 

 SO 03  Zpevněnénplochy 

 

 

 Inženýrské objekty: 

 IO 01  Vodovodnínpřípojka 

IO 02  Přípojkanznhladin NN 

 IO 03  Přípojkankanalizace 

 IO 04  Přípojka horkovodu 
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B.1) POPISNÚZEMÍNSTAVBY 

a) Charakteristikanstavebníhonpozemku 

 

Pozemky s parcelními čísly 5599/52, 5599/54, 5599/59 

nnsennacházínnankatastrálnímnúzemínměsta Plzně. Řešené území 

jenvnsamotném středunměstanPlzně. Jednánse o zastavěnénokolí, 

nacházínsenzde obchodníncentrum, řada malýchnobchodů, 

pivovarnanbytován zástavba.  

Pozemkynjsou určenyndle územního plánu pronobchodnínplochy a 

výrobu.  

Tytonpozemkynjsounv místě křižovatkynulic K Prazdrojina 

Švihovská. Nanpozemky je možno sendostat z obounulic a z přilehlého 

parkovištěnobchodníhondomu.  

V této doběnjsou pozemky zastavěné a slouží knobchodním 

účelům, je zdentaké parkovištěnpro tytonobchody.  

Pozemeknje rovinný. Vzhledemndojezdové doby hasičskénjednotky 

je pozemeknzvolen na vhodnémnmístě.  

    

b) Výčetnzávěry provedenýchnprůzkumů anrozborů 

 

Inženýrsko – geologickýnprofil 

Průzkumemnbyli zjištěnynjednoduché základovénpoměry. 

Prvnínvrstva jentvořena navážkou, kteránnení vhodnánpro zakládání 

stavby, tatonvrstva jenpřibližně 400 mm vysoká. Dalšínvrstvy jsou 

vysocenúnosné, jedná se o štěrkovitounhlínu a skalní vrstvynpodloží, 

převládánzdenpískovec. 

 

Hydrogeologickýnprůzkum 

Průzkumnnezjistil hladinunpodzemní vody, ale jenuvažovaná 

hladinanpři vrstvě skalnínvrstvy pískovce, kde se jednánonnepropustné 

podloží.  
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Radonovýnprůzkum 

Průzkum stanovilnnízký radonovýnindex, nejsou nutnánžádná 

zvláštnínopatření pro zajištěnínochrany protinpronikání radonunze 

zeminy. 

 

   Geodetickénzaměření 

Bylo provedenonvýškopisné a polohopisnénzaměřenínověřeným 

geodetem. 

 

   Stavebněnhistorickýnprůzkum 

Na parceláchnse nenacházínžádné historickénstavby a zároveň 

nejsounparcely vnpamátkovénzóně. 

 

c) Stávajícínochranná anbezpečnostnínpásma 

Žádnénochranné pásmonnení na pozemkunevidováno. Samotná 

stavba hasičskénzásahové stanicenpro obce do 2500nobyvatelnžádné 

ochrannénpásmonnepotřebuje. 

 

d) Polohanvzhledem knzáplavovému území, poddolovanémunúzemí 

apod. 

Stavbanhasičské zásahovénstanice pro obcendo 2500 obyvatelnse 

nenachází v záplavovémnúzemí ani poddolovanémnúzemí. V blízkosti 

samotnénstavby se žádnýnvodní tok neobjevuje, polohanpozemku je 

vzhledemnnejbližším vodnímntokům na vyvýšenémnmístě. 

 

e) Vlivnstavby nanokolní stavbyna pozemkynochrananokolí, vlivnstavby 

na odtokovénpoměry vnúzemí 

Změnanoproti původnímunstavu bude spočívatnpři zvýšení 

hlukunpři nahlášenínzásahu a následnémnvýjezdunhasičů. V místě 

vjezdunbudou umístěnynsignalizační výstrahyna siréna. Vliv nanovzduší 

ne nebudenlišit. Stávajícínodtokovénpoměry zůstanounzachovány.  
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f) Požadavkynna asanace, ndemolice, káceníndřevin 

Stavbanhasičské zásahovénstanice pro obce do 2500nobyvatel 

vyžadujendemoliční práce, při kterým budounodstraněnynobjekty 

původnínzástavby. Je nutnéndbát na čistotunokolních silnic ansnížení 

prašnostinpři těchto pracích. Veškeré sutěnbudou odvezeny nanskládky. 

Káceníndřevin nenínnutné.  Při poškozenínokolních staveb nebonzeleně 

je nutnénprovést rekonstrukci těchtonobjektů na vlastnínnáklady. 

 

g) Požadavkynna maximálnínzábory zemědělskéhonpůdního fondu 

nebo pozemkůnurčených k plněnínfunkce lesan (dočasné/trvalé) 

Pozemeknje dostatečně rozlehlýnpro veškeré skládkyna práce. 

Není nutnýnzábor ZPFnaninpozemků určenýchnk plnění funkcenlesa. 

 

h) Územněntechnickénpodmínky 

Stavbunhasičskénzásahové stanice pronobce do 2500nobyvatel lze 

velmi dobřennapojit na stávajícíndopravní síť, která mándostatečnou 

kapacitu.  Napojenínstavby nandopravní infrastrukturunbude 

provedenonv ulici U Prazdrojennovým vjezdemnse signalizačním 

značenímnvýjezdunhasičů. 

Napojenínna technickouninfrastrukturu budenprovedeno znulice 

Švihovská, kde sennachází veškeránvedení, jedná se o vedenínsplaškové 

a dešťovénkanalizace, vodovodní, elektrickéhonNN anhorkovodní. 

Přípojkynbudou provedeny vnsouladu s platnýchnzákonů, vyhlášekna 

norem. 

 

i) Věcnéna časovénvazby, stavby, npodmiňující, nvyvolané, související 

investice: n 

Jennutné zajistitnnový vjezd na stávajícínkomunikaci vnulici U 

Prazdoje p.č. 5301/44 na katastrálnímnúzemí Plzně. Dálenje nutno 

zajistitnkomunikaci po areálunhasičské zásahovénstanice pro obcendo 

2500 obyvatel. 
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B.2) CELKOVÝNPOPISNSTAVBY 

  

B.2.1) ÚČELNUŽÍVÁNÍNSTAVBY, ZÁKLADNÍNKAPACITYNFUNKČNÍCH 

JEDNOTEK 

Stavbanbude využívánanjako hasičskánzásahová stanice pronobce 

do 2500 obyvatelnkategorie P4, prondeseti člennounčetu snvelitelem 

stanice, ve třechnsměnách. Hasičská stanicenbude pokrývatnstřednměsta 

Plzně. Návrhnodpovídá vyhlášcen247/2001 Sb.. Objekt jenrozdělen na 

administrativnínčást SO 01 a garážové stání SO 02. Administrativnínčást 

má dvěnnadzemnínpodlaží, kde prvnínpodlaží je využívánínpro hasičskou 

techniku, sklady anšatnu a druhénpodlaží je využíváno pronnoční 

pohotovost, dennínaktivity a kancelářenvelitele. Garážovénstání jenurčené 

prontři zásahovánvozidla 

Základní kapacity stavby: 

- zastavěnánplochanobjektu 594 m2 

- obestavěnýnprostorndomu 4480 m3 

- užitnánplocha   824 m2  

- početnpodlaží  2 nadzemní 

- užitná plocha 1.NP  292 m2 

- užitná plocha 2.NP  292 m2  

- užitná plocha garáží  240 m2 

- početnčlenůnnansměně  10 

- početnparkovacíchnmíst 15+2 

 

B.2.2) CELKOVÉ URBANISTICKÉNANARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus - územnínregulace, kompozicenprostorovéhonřešení 

Západnínhranice pozemkunkopíruje tvarnulice Švihovská, 

severnínhranice jentvořena ulicí U Prazdroje, kde jensituovánnhlavní 

vjezdna vchodndonareálu. Východnínstranu tvořínparkoviště 

obchodníhondomu a jižnínstrana jenlemována bytovýmindomy.  

Hasičskánzásahová stanicenje umístěna vnzápadnínčásti 

pozemku. Stanice jennavržená jakondvoupodlažnínbudova snpřilehlou 

garáží pronzásahovánvozidla. Objektnadministrativní částinmánvýšku 
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8,25 m a nejvyššínbod garáží jenve výšce 7,4 m. Na pozemkunse do 

budoucnanuvažuje stavbanskladu pronpožární technikuna hřiště. 

Ostatní plochanpozemku bude tvořenankomunikacínareálu anzelení. 

 

b) Architektonickénřešení 

Administrativní částni garážovénstání jsountvarunobdélníka. 

Administrativnínčást je ukončenanplochou střechouns atikouna 

garážovánhala je tvořenansedlovou střechountaké s atikou. Fasáda 

obou objektůnje tvořenanplechy, kde nanadministrativní částinbudou 

použity plechovénkazety a na garážovémnstání panelynKingspan. 

Barevnénřešení stanicenje orientováno donobvyklýchnbarev hasičského 

záchrannéhonsboru tzn. tmavěnmodrá, červená a lesklánlehcenšedivá 

až bílá. 

 

B.2.3) CELKOVÉNPROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIENVÝROBY 

V 1.NPnhasičské zásahové stanicenpro obce do 2500nobyvatel 

jsounmístnosti spíše pronprovoz stanicena skladovánínpomůcek hasičů 

potřebnýchnk zásahům. Jsounzde skladynhadic, pohonnýchnhmot a 

ostatníhonvybavení (dýchací přístroje, hasicí přístroje …. ), dále jenzde 

šatna, prádelnanpro čištění pracovních inzásahových obleků, spojová 

chodbana sprchy. V prostorungaráží je umístěnánmístnost pro hrubou 

očistunzásahovýchnobleků.  

Ve 2.NP jsounmístnosti pronpohodlí hasičů a pronadministrativní 

činnostinhasičské stanice. Jsou zdenmístnosti pro nočnínpohotovost, 

denní místnost, která můžensloužit i jakonzasedací, kanceláře, kuchyňka 

a sociálnínzařízení.  

Garážovénstání je určeno pron3 zásahovánvozidla různéhontypu, 

jsou zdennavrženy prostorynpro ukládánínzásahových obleků, které 

budounpřipraveny ihned knzásahunhasičů.  

 

B.2.4) BEZBARIÉROVÉNUŽÍVÁNÍNSTAVBY 

Vlastnínstavba hasičské zásahové stanicenpro obcendo 2500 

obyvatel nepodléhánvyhlášce č. 398/2009nSb. o obecnýchntechnických 
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požadavcíchnzabezpečujícíchnbezbariérové užívání staveb. Vnareálu 

stavbynjsou navrženandvě stání proninvalidy. 

 

B.2.5) BEZPEČNOSTNPŘINUŽÍVÁNÍNSTAVBY 

Hasičskánzásahová stanicenje navrženantak a pokud budeni tak 

provedena, aby přinjejím provozu anužívánínnedošlo k úrazunjakéhokoliv 

rázu.  

Pro stavbunbudou sestavenynpotřebné provoznínřády anplán 

údržby. V těchtonpředpisech budenstanovena četnostnkontrol pronplynulý 

a bezpečný provoz. 

Veškerántechnologie včetněnvrat bude opatřenanbezpečnostními 

štítky snnávodem knobsluze. 

Výstražnéntabulky budounviditelně umístěnynponstavbě. 

 

B.2.6) ZÁKLADNÍNTECHNICKÝNPOPISNSTAVBY 

 

a) Stavebnínřešení 

Stavba hasičskénzásahové stanicenpro obce don2500 obyvatelnje 

nepodsklepená, obsahujendvoupodlažnínadministrativní budovuna 

jednopodlažníngarážové stání pronzásahovánvozidla. Stavbanmá 

nepochozínjednoplášťovounstřechu, kde nanadministrativnínčásti bude 

plochánstřecha a nangarážové části budensedlová s malýmnsklonem. 

Obě částintvoří celek, který je samostatněnstojící. Záměremnjenstavba 

hasičskénstanice s budoucímnrozšíření areáluno skladna hřiště.  

Maximálnínvýška dosahuje 8,6 m nad upravenýnterén.  

Podrobnénstavební řešenínbude popsánonv technickénzprávě 

projektovéndokumentace. 

 

b) Konstrukčnína materiálovénřešení 

Administrativnínčást 
 

Nosný rastrnje tvořennzděným stěnovýmnsystémem a 

prefabrikovanýminstropními panelynGOLDBECKnSPIROLL. Tatončást 

je založena nanzákladových pasechnšířky 600 an800 mm, výškanpasů se 
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lišíndlenumístění. Celá část jenztužená železobetonovýminvěnci pod 

úrovnínstropu. Nosné zdivona příčky jsountvořeny keramickýmin 

tvárnicemi. Fasádanobjektu jennavržena jakonprovětrávaná s použitím 

plechovýchnkazet. 

Garážnn 

Nosnýnsystém tvoří ocelovénrámy z plnýchnprofilů. Jedná se o 

rámnsložený ze sloupu prvkunHEB a příčlenprvku IPE. Celán 

konstrukcenje zavětrovanánocelovýmintrubkami jak ve střešnínrovině, 

tak i v roviněnstěny. Základyntvoří základovénpatky onrozměrech 

1400x1400nmm a výškyn1 m. Mezinpatky budounvloženy 

prefabrikovanénzákladovénpanely. nOpláštění garážíntvořínpanely 

systémunKINGSPAN.  

 

 Podrobnýnpopis bude proveden vntechnické zprávěnprojektové 

dokumentace. 

 

c) Mechanickánodolnost anstabilita 

Bylanprovedena statickýmnvýpočtem základníchnnosných prvků 

celéhonobjektu, zejména je bránnzřetel na ocelovounkonstrukcinhaly. 

Návrh anposouzení prvků bylo provedenonprogramy FINE ENna FINE 

GEO. Zatíženínna stavbunbylo zjištěnonv souladu snplatnými normami. 

Posouzení jenobsaženo v přílozenbakalářskénpráce. 

 

Stavba jennavržena tak, abynnedošlo: 

• Kenzřícení stavbynnebo jejínčásti 

• K většímunstupninpřetvoření 

• K poškozenínjiných částí stavbynči technickýchnzařízení 

aneboninstalovanéhonvybavení v důsledkunvětšího 

přetvořenínnosnýchnkonstrukcí 

• K poškozenínv případě, kdy jenrozsah neúměrnýnpůvodní 

příčině 
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B.2.7) TECHNICKÁNANTECHNOLOGICKÁNZAŘÍZENÍ 

a) Technickénřešení 

Vzduchotechnika 
 

V objektungaráží je navrženonodsávání výfukovýchnplynů. Jedná 

se onzařízení určené přímonpro hasičskénstanice s vysokounvýjezdovou 

rychlostí.  

Projektnpočítá s návrhemnvzduchotechnické jednotkynanrozvodů 

v budověnadministrativy, kde je umožněnonvést veškerénrozvody 

v podhledechnpod stropy. Podrobnýnvýpočet nenínsoučástínbakalářské 

práce. 

 

  Horkovodnínvýměník 

Výměník budenobsahovat veškerénarmatury dlenČSN 06 08 30, 

budense jednat onsystémovou výměníkovounstanici, kteránbude 

umístěna v technickénmístnostinbudovy. 

   Podrobnýnvýpočet není součástínbakalářské práce. 

   

b) Výčetntechnických antechnologickýchnzařízení 

Odsávánínvýfukovýchnplynů – Nedermannnnn 

Vzduchotechnickánjednotkanadministrativnínbudovy 

Horkovodnínvýměníkovánstanice 

PrůmyslovánvratanHormann 

Záložnínzdrojnenergie – 72 h 

 

B.2.8) POŽÁRNĚNBEZPEČNOSTNÍNŘEŠENÍ 

Je řešenonjednoduchých konceptemnv technickénzprávě D.1.3. 

Kompletní řešenínPBŘ by mělo býtnzpracovánonvyškolenounosobou. 

 

B.2.9) ZÁSADYNHOSPODAŘENÍNSNENERGIEMI 

a) Kritériantepelně technickéhonhodnocení 

Navrženýnobjekt hasičskénzásahové stanicenpro obce do 2500 

obyvatelnsplňuje požadavkynna úsporu energiena ochranuntepla dlen§16  

Vyhláškynč. n268/2009 Sb. ontechnickýchnpožadavcích nanstavby a 
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zákonů č. n406/2000 Sb. venznění pozdějšíchnpředpisů. Základní 

tepelněntechnické posouzenínje řešeno v samostatnénpřílozenbakalářské 

práce. 

b) Energetickánnáročnostnstavby 

Z důvodunširoké problematicenbakalářské prácennení 

vypracováno. Energetickounnáročnost stavebnby měla vypracovat 

autorizovanánosoba. 

c) Posouzenínvyužití alternativníchnzdrojů 

V projektunhasičské zásahovénstanice pro obcendo 2500nobyvatel se 

neuvažujensnalternativníminzdroji. 

 

B.2.10) HYGIENICKÉNPOŽADAVKYNNA STAVBY, POŽADAVKYNNA 

PRACOVNÍNANKOMUNÁLNÍ ODPAD 

Hasičskánzásahovánstanice je navrženandle platnýchnnařízeních, 

vyhlášekna norem. Větránínobjektu je zajištěnonpřirozeným větráním 

pomocí okenna nucenýmnvětráním pomocínvzduchotechnické jednotky, 

garáženobsahují odsávánínvýfukových plynů. Topnánvoda budenzajištěna 

horkovodnímnvýměníkem, který bude vntechnické místnostinvn1.NP.  

V objektunse nacházínpřirozené a umělénosvětlení, zastíněnínoken 

budenřešeno vnitřníminžaluziemi.  

Zásobovánínenergiemi, jako jenelektrická energienanvoda, bude 

zajištěno novýminpřípojkami. 

Odvodnsplaškové a dešťovénvody bude zajištěnnnovounpřípojkou. 

 

B.2.11) ZÁSADYNOCHRANYNSTAVBY PŘEDNNEGATIVNÍMINÚČINKY 

VNĚJŠÍHONPROSTŘEDÍ 

a) ochrananpřed pronikánímnradonu znpodloží 

Radonovýmnprůzkumemnbyl na pozemkunzjištěn nízký radonový 

index. Jako ochrananproti pronikánínradonu z podložínposlouží asfaltová 

hydroizolace. Přinrealizaci je třebandbát na kvalitunprovedených prací 

s ohledem nandodržení technologickýchnpostupů, zvláště pak nanpečlivém 

utěsněnínvšech prostupů toutonbariérou (většinounse jedná onpotrubní 

vedení vody ankanalizace). 
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b) ochrananpřednbludnými proudy 

Uzemněnínproudovéhonchrániče bude připojenonna ochrannýnvodičnsítě. 

 

c) ochrananpřed technickounseismicitou 

Ohroženínse neuvažuje a nenínobsaženo ve statickýchnvýpočtech. 

 

d) ochrananpřednhlukem 

Objekt hasičskénzásahové stanice pronobce do 2500 obyvatel se 

nacházínna rušném místě vncentru městanPlzně, proto bylonpoužito 

akustickénzdivo, pro zvýšenínvzduchové neprůzvučnostinkonstrukce.  

Instalacína provozemnnavrženého VZTnzařízenínnevznikne vyšší 

hladinanhluku, než povolujínhygienické normy. Stavebnínakustika a 

pronikánínakustického tlaku znvzduchotechnickýchnzařízení donpřilehlých 

místností je minimálnína neuvažujense. 

 

e) protipovodňovánopatření 

Objektnhasičskénzásahové stanicenpro obce don2500 obyvatel se 

nenacházínv záplavovémnúzemí, nenínnutné řešenínprotipovodňového 

opatření.  

 

f) ostatnínúčinky 

Ostatnínúčinky, jako jenpoddolování, nejsou na tutonstavbu 

zjištěny. 

 

B.3) PŘIPOJENÍNNANTECHNICKOUNINFRASTRUKTURU 

a) Napojovacínmísta technickéninfrastruktury 

Napojenínna technickouninfrastrukturu budenzajištěnonnovými 

přípojkami, které budounnapojeny z ulicenŠvihovská, p.č. 5327 k.ú. 

Plzeň. Nové přípojkynbudounvybudovány dlenplatných zákonů, 

norem anvyhlášek. Jedná se onpřípojkynkanalizace, elektrickénenergie, 

horkovodu anvodovodu. 
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b) Připojovacínpoměry, výkonovénkapacity, délky 

Kanalizace 
Novánpřípojka budenvytvořena z KGnsystému DNn200 a bude 

napojenando stávajícíhonkanalizačníhonřadu DNn600. Délkanpřípojky se 

odhadujenna 26 – 28 m podlenvýškové úrovněnřadu. Přípojkanbude 

řádněnuložena a obsypanánpískem. Přípojkanbude takénoznačena 

výstražnounfolií dle hloubkynuložení. Přípojkunje nutnénodzkoušet. 

 

Vodovod 
Novánpřípojka budenvytvořena z HDPE 100nSDR 17n ( PNn12,5) 

DNn160na budennapojenando stávajícíhonvodovodního řadunDNn300. 

Délkanpřípojky senodhaduje na 26 – 28 mnpodle výškovénúrovněnřadu. 

Přípojkanbude řádněnuložena anobsypanánpískem. Přípojkanbude také 

označenanvýstražnounfolií dle hloubkynuložení. Přípojkunjennutné 

odzkoušet. 

 

Elektrickánenergie 
Elektrickénvedenínbude napojeno na nověnvybudovanou 

rozvodnounve sloupkunvnoplocení, která sennachází na západnínstraně 

pozemku. Připojenínk napěťovénsoustavěn3+PE+N ACn50 Hz, 230/400 

V, TN-C-Snbude vedenonvnzemi.  Délkanpřípojky senodhaduje na 26 – 28 

m podlenvýškové úrovněnřadu. Přípojkanbude řádněnuloženana 

obsypanánpískem. Přípojkanbude takénoznačena výstražnounfolií dle 

hloubkynuložení. Přípojkunjennutnénodzkoušet. 

 

B.4) DOPRAVNÍNŘEŠENÍ 

a) Popisndopravníhonřešení 

Vnareálu hasičskénzásahovénstanice pronobce do 2500nobyvatel 

bude provedenankomunikace pronvnitřní provoz, jedná senpřevážně o 

asfaltovénplochy. Vjezd donareálu budenvytvořennnový znmístní 

komunikacena bude téžnasfaltový. Kolemnstavebníchnobjektůnbudou 

vytvořenénzpevněné plochy znbetonových dlažebntl. 60 – 80 mmndle 

použití. Komunikacenareálu tvoří velkounplochu ohledněnotáčení 

hasičskýchnvozidel. Je zdenvytvořeno 15 + 2nparkovacích míst. Skladba 
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podnasfaltové povrchy anpojízdné betonovéndlažby budendimenzována 

na provoznnákladních automobilůna hasičskýchnvozů. 

b) Napojenínúzemí na stávajícíndopravníninfrastrukturu 

Pozemeknbude napojennpomocí novéhonvjezdu nanmístní 

komunikacenv ulici UnPrazdroje p.č. n5301/44 k.ú. nPlzeň. Unmístní 

komunikacenbudou osazenynvarovné signalizacena siréna pronohlášení 

výjezdu hasičůnznareálu. V areálunbude osazenanznačkansnížení 

rychlosti nan20 km/h.  

c) Dopravanvnklidu 

Areálnhasičskénzásahové stanicenpro obcendo 2500nobyvatel 

obsahuje 15nparkovacích stánínpro zaměstnancena 2npro invalidy. 

Parkovacínstání jsoundimenzována nanosobní automobily andodávky, 

budountvořeny znbetonové dlažbyntl. 80 mm, kolemnparkovacích stání 

budounvyvýšenénobrubníky. 

d) Pěšínancyklistickénstezky 

Novánpěší komunikacenbude napojenandálkově ovládanými 

vrátkynv oplocení nanstávajícínchodník, který jenumístěn vedlenmístní 

komunikace. Cyklistickénstezky se při tétonstraně komunikace 

nevyskytují. 

 

B.5) ŘEŠENÍNVEGETACENANSOUVISEJÍCÍCHNTERÉNNÍCH 

ÚPRAV 

a) Terénnínúpravy 

Pozemeknbude vyrovnánndle projektovéndokumentace, avšak 

nejednánse o žádnénvelké terénnínúpravy. Vykopanánzemina bude 

použitanpro zásypyna zbytek senrozprostře ponpozemku. Jelikožnse 

nejedná o podsklepenýnobjekt, nebudenjednat o velkénmnožstvínzeminy. 

Zeminanse uskladní nanpozemku a dlenmožností senvyužije, zbytek 

zeminy budenodvezen nanskládku. 

 

b) Použiténvegetačnínprvky 

V areálunhasičské zásahovénstanice pro obce do 2500nobyvatel 

budenprovedeno novénosetí travnímnsemenem. Záhonynbudou provedeny 
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kolemnplotu u severnínstrany areálunpřinchodníku. Dalšínnávrhy určí 

zahradník.  

 

c) Biotechnickánopatření 

Nejsounnavrženy v tomtonprojektu hasičskénzásahové stanicenpro obce 

do 2500nobyvatel. 

 

B.6) POPISNVLIVŮ STAVBYNNA ŽIVOTNÍNPROSTŘEDÍ A 

JEHONOCHRANA 

 

a) Vlivnna životnínprostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady anpůda 

Stavbanhasičské zásahovénstanice pro obce do 2500nobyvatel nebude 

mít negativnínvliv na životnínprostředí. Pro stavbunbudou používánynjen 

certifikované, nezávadnénmateriály antechnologie. Při realizacinstavby budou 

v případěnpotřeby přijatantaková opatření, abynnedocházelo knnadměrnému 

znečišťovánínovzduší ani knnadměrnémunprášení (např. skrápěním, nvodní 

clonou, mlžícímnzařízenímnapod.). 

Odpadnz prováděnýchnstavebníchnprací 

S odpademnvzniklým při stavebníchnpracích budennaloženo vnsouladu 

senzákonem č. n185/2001 Sb., onodpadech a onzměně některýchndalšíchnzákonů, 

ve zněnínpozdějšíchnzměn a jehonprovádějícíminpředpisy.  Nakládánímns 

odpadynvzniklými při stavebníchnpracích budenpověřena dodavatelskánfirma, 

která naložení snodpady budendokladovat.: 

- Odpadnbudenukládán do přistavenýchnvelkoobjemovýchn kontejnerů, 

které budounzajištěny před nežádoucím znehodnocenímnnebo úniku 

odpadů.   

- Přednostněnbude zajištěno využití odpadůnpřed jejichnodstraněním, 

materiálovénvyužití budenmít přednost před jinýmnvyužitímnodpadů. 

Stavebnínodpady budou tříděny dle následujícíchnpoložek: odpadní 

zemina ankamení, kov, směsnýnstavební odpad, dřevo, papír, plast, 

nebezpečnýnodpad. 

- Odpadynbudou předány pouze osobám, které jsoundle zákona o 

odpadechnk jejich převzetínoprávněny.  
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- Přepravnínprostředky při přepravě odpadu nbudou uzavřenynnebo 

budou mítnložnou plochu zakrytu, aby bylon zabráněno úniku 

převáženéhon odpadu. Pokudn dojde v průběhun přepravynk úniku 

stavebníhonodpadu, bude odpadnneprodleně odstraněnna místo bude 

uklizeno. 

- Ke kontrolnín prohlídce budou předloženy dokladyn o způsobu 

odstranění odpadůnze stavební činnosti, pokudnjejich další využitínnení 

možné, a evidencenodpadů zenstavby. 

- Kamenivo anzemina bude uskladněnanna pozemku a následněnpoužita 

na terénní úpravynna pozemku 

- Směsné odpadynbudou odvezenynnanskládku 

- Dřevěnénkonstrukcenbudou likvidoványnv recyklačnímnzařízení 

- Obaly obsahujícínzbytky nebezpečných látek budounodstraněny 

oprávněnounosobou 

 

Odpadnz provozovánínobjektu 

Běhemnužívání stavbynhasičské zásahové stanicenpro obce do 2500 

obyvatel budounpřevážně vznikat komunálnínodpady, a tonsměsný a 

komunálnínodpad, plasty, papír, sklo, objemnýnodpad, biologicky 

rozložitelnýnodpad, v menší mířenbude vznikatntaké nebezpečnýnodpad 

(baterie, nepoužitelnánléčiva, barvy, vyřazenánelektrická zařízení, zářivky, 

aj.). Stání sběrnénnádoby na směsnýnkomunálnínodpad budenzajištěno 

v nádoběno objemun1x 100l nanvyhrazeném místě antato nádobanbude 

vyváženanjednounza týden. Plasty, papír ansklo budountříděny anukládány 

do obecníchnkontejnerů. Objemnýnodpad bude odváženndo sběrných 

surovin. Biologickynrozložitelnýnodpad budenlikvidován venvlastním 

kompostu nebonbude svážen donobecního kontejnerunnanbioodpad. 

S nebezpečnýmnodpadem budennakládáno dlenpokynůnvýrobce 

(napříkladnléčiva budounvrácena donlékárny, nátěrovénhmotynbudou 

odvezeny donsběrnéhondvoru, baterie anzářivky budou taktéžnodvezeny 

do sběrnéhondvora nebo budounuloženy do speciálníchnboxů k tomuto 

účelunurčených, atd.) 
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b) Vlivnna přírodunankrajinu  

Stavbanhasičskénzásahovénstanice pro obcendo 2500 obyvatelnnebude 

mít vlivnna příroduna krajinu. Nanpozemku se nenacházínžádnénpamátné 

stromy, chráněnénrostliny činživočichové. 

 

c) Vlivnna soustavunchráněných územínNaturan2000 

Lokalitanse nenachází vnsoustavě chráněnýchnúzemí Naturan2000. 

Stavbanhasičské zásahovénstanicenpro obce do 2500 obyvatelnnebude mítnna 

tytonchráněné lokalitynžádnýnvliv. 

 

d) Návrhnzohlednění podmíneknze závěrunzjišťovacího řízenínnebo 

stanoviskanEIA 

Záměnnepodléhánposouzenínvlivu na životnínprostředín (EIA) dle 

přílohyn1 zákona č. n100/2001nSb. 

 

e) Navrhovanánochrannána bezpečnostnínpásma, rozsahnomezení a 

podmínkynochrany podlenjiných právníchnpředpisů 

Nejsounnavržená žádnánochranná anbezpečnostní pásma. 

Požárněnnebezpečný prostornnezasahujendo požárněnotevřenýchnploch 

jinéhonobjektu nebonpožárníhonúseku. Požárněnnebezpečnýnprostor 

zasahujendo pozemkunstavebníka.  

 

B.7) OCHRANANOBYVATELSTVA 

Objektnhasičské zásahovénstanice pro obce don2500nobyvatel 

neohrožujenstavby ani obyvatelstvonv blízkémnokolí. Stavbanje navrženandle 

platnýchnzákonů, norem anvyhlášek a neohrožujenzdraví aninživotynuživatelů 

tétonstavby. 
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B.8) ZÁSADYNORGANIZACENVÝSTAVBY 

 

a) Potřebyna spotřebynrozhodujícíchnmédií anhmot, jejichnzajištění 

Potřebyna spotřebynnejsou vnbakalářskénprácinspočteny. Knvýstavbě 

bude nutnándodávkanelektrická energie anvody na stavbu, tytonenergie 

budou zajištěnynprovedenímnnovýchnpřípojek. 

 

b) Odvodněnínstaveniště 

Pokudnby senběhem prováděnínvýkopů objevila venstavební jámě 

voda, je třebanji pro zakládánínstavby připravitntak, aby podzemnínvoda 

neznemožňovalansamu prácinnebonnezhoršovala vlastnostinzemin pod 

základovounspárou. Po dobunrealizace, než senprovede hydroizolace 

spodnínstavby, je nutné snížitnhladinu spodnínvody nejméněn300 mm pod 

úroveň základovénspáry, a tonodčerpávánímnvody ze stavebnínjámy. 

 

c) Napojenínstaveništěnna stávajícíndopravní antechnickou 

infrastrukturu 

Napojení nanstaveniště budenzajištěno prvotnímnvybudováním 

novéhonvjezdu nanstaveniště, jelikož se jednáno rušnénprostředí snvelkou 

náročností nandopravu je nutnéntoto prvotnínopatření, na staveništinje 

dostačujícínkomunikace zenštěrkodrti, která budenuložena nanvrstvě 

geotextilie. 

Napojenínna technickouninfrastrukturu budenzajištěnonnovými 

přípojkami, které budounnapojeny z ulicenŠvihovská, p.č. n5327 k.ú. 

Plzeň. Novénpřípojky budounvybudovány dle platnýchnzákonů, norem 

a vyhlášek. Jedná se onpřípojkynkanalizace, elektrickénenergie, 

horkovodunanvodovodu. 

 

Kanalizace 
Novánpřípojka budenvytvořena z KGnsystému DNn200 a bude 

napojena donstávajícího kanalizačníhonřadu DNn600. Délkanpřípojky se 

odhadujenna 26 – 28 mnpodle výškovénúrovně řadu. Přípojkanbude 

řádně uloženana obsypanánpískem. Přípojkanbude takénoznačena 

výstražnou foliíndle hloubkynuložení. Přípojkunje nutnénodzkoušet. 
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Vodovod 
Novánpřípojka budenvytvořena znHDPE 100nSDR 17n ( PN 12,5) 

DNn160 a budennapojena donstávajícíhonvodovodníhonřadu DNn300. 

Délka přípojkynse odhadujenna 26 – 28 m podlenvýškové úrovněnřadu. 

Přípojkanbude řádněnuložena a obsypanánpískem. Přípojkanbudentaké 

označenanvýstražnou folií dlenhloubky uložení. Přípojkunjennutné 

odzkoušet. 

 

Elektrickánenergie 
Elektrickénvedení budennapojeno na nověnvybudovanou 

rozvodnou vensloupku vnoplocení, která sennachází nanzápadnínstraně 

pozemku. Připojení knnapěťovénsoustavěn3+PE+N ACn50 Hz, 230/400 

V, nTN-C-S budenvedeno vnzemi.  Délkanpřípojky senodhadujenna 26 – 28 

m podlenvýškové úrovněnřadu. Přípojkanbude řádněnuložena a 

obsypanánpískem. Přípojkanbude také označenanvýstražnou foliíndle 

hloubkynuložení. Přípojkunje nutnénodzkoušet. 

 

d) Vlivnprováděnínstavby nanokolní stavbynanpozemky 

Stavbanhasičské zásahovénstanice pro obcendo 2500 obyvatel 

nebudenmít negativnínvliv na okolnínstavby. Stavebnínpráce budou 

probíhat pouzenv pracovníndny vždynmezi 7-18 hodinou.  

 

Podmínkyntechnického anorganizačníhoncharakteru vedoucínk eliminaci 

prašnostinpři přípravěnúzemí a po dobunvýstavby: 

 

- při přípravěnúzemí dojdenk výkopovýmnpracím. Pokud budendocházet k 

prášení, stavebnínfirma provede kropenínstaveniště proneliminaci prachu. 

- betonovénsměsi budou na stavbundováženy jižnrozmíchané antedy 

bezprašné. 

- při omítánínbudou použitynzásobníky a omítačkyna také nedojdenk prášení. 

- při řezánínkeramických tvárnic budou použitynřezačky sn chlazením 

kotoučenvodou, které eliminujínprašnost. 

- při dopravěnstavebního materiálunnákladními vozidlynbudounkomunikace 

v případěnpotřeby zkrápěnyna udržovány v čistotě vč. vjezdu anvýjezdu na 
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staveniště. Stavebnínfirma zabezpečí průběžnénčištění okolních ulic v 

případě znečištěnínvozidly stavby. 

Stavbounnebude negativněnovlivněna přírodana krajina. Pronstavbu 

rodinného domunbudou používánynpouze certifikovanénvýrobky. 

 

e) Ochrananokolí staveništěna požadavkynna souvisejícínasanace, 

demolice, káceníndřevin 

Ohledněnvýstavby novénhasičské zásahovénstanice pronobce do 

2500 obyvatelnjsou zapotřebíndemoliční práce nanstávajících objektech. 

Tytonpráce budenprovádětnspecializovaná firma. Ohledněndemolice není 

třebanchránit okolnínstavby. Při těchtondemoličních pracích sendá 

předpokládatnvyššínprašnost, kterou jenpotřebanminimalizovat. Na 

pozemkunse nenacházínžádnéndřeviny. 

 

f) Maximálnínzábory pronstaveniště (dočasné / trvalé) 

Plochanstaveniště senpředpokládánpouze na vlastnímnpozemku 

stavby, dočasnénzábory se předpokládajínpouze pronvybudovánínpřípojek, 

úpravy přilehlýchnchodníků a vytvořenínvjezdu. 

 

g) Maximálnínprodukovanánmnožství a druhynodpadů a emisínpři 

výstavbě, jejichnlikvidace 

Běhemnvýstavbynobjektu hasičskénzásahové stanicenpro obcendo 

2500 obyvatelnbudou vznikatnodpady běžnénze stavebnínvýroby 

(výkopovénzeminy různánstavební suť, zbytkynstaveb. materiálu atd.). 

Tříděnínodpadů budenprobíhat přímonna staveništi. Skladovánínbude 

provedenonna zabezpečenénskládce, odděleněnvýkopovénmateriály a 

směsnýnstaveništní odpad. Zneškodněníntěchto odpadůnze stavební 

výroby budenzajišťovat příslušnánfirma. 

Výkopovénzeminy bez příměsínbudou použitynna terénnínúpravy a 

na srovnánínterénních nerovnostínstávajícího pozemku. 

Odpady, kterénnebudou po dobunvýstavby tříděny, nbudou 

shromažďoványnve velkoobjemovémnkontejneru, který bude dlenpotřeby 

odvážen nanskládku nebezpečnýchnodpadů. 
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Přinrealizaci stavbynhasičské zásahové stanicenpro obcendo 2500 

obyvatelndojde pravděpodobně kenvzniku následujícíchnodpadů, které 

jsou podlenvyhlášky Ministerstvanživotníhonprostředí č. n93/2016 Sb., 

kterou stanovínKatalognodpadů, seznamnnebezpečnýchnodpadů a 

seznamynodpadů a států pronúčely vývozu, dovozuna tranzitunodpadů a 

postup při udělovánínsouhlasu k vývozu, ndovozu a tranzitunodpadů 

(Katalognodpadů) sestaveny do přehlednéntabulky. 

 

03 01 05n Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhynnnnn 

15 01 01n  Papírovéna lepenkovénobaly 

15 01 02n Plastovénobaly 

15 01 03n Dřevěnénobaly 

15 01 04n Kovovénobaly 

15 01 06n Směsné obaly 

15 01 10* Obalynobsahující zbytky nebez. látek nebonobaly těmitonlátkaminznečištěné 

17 01 01  Betonnn 

17 01 02  Cihlynn 

17 02 01 Dřevonn 

17 02 03  Plastynn 

17 03 01* Asfaltovénsměsinobsahující dehetnn 

17 04 05  Železonanocel 

17 04 11 Kabely 

17 05 04 Zeminanankamení 

17 05 06 Vytěženánhlušina 

17 06 04 Izolačnínmateriály 

20 01 01 Papírnanlepenka 

20 01 27* Barvy, tiskařskénbarvy, lepidla a pryskyřicenobsahující nebezpečnénlátky 

20 02 01  Biologickynrozložitelnýnodpad 

20 03 01 Směsnýnkomunálnínodpad 
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h) Bilancenzemníchnprací, požadavkynna přesun nebondeponienzemin 

Objektnhasičské zásahovénstanice pronobce don2500nobyvatel je 

navrženntak, aby došlonk minimalizacinzemních prací, nebonk 

minimalizacinpřípadnéhonodvozunzeminy.  

Zemnínpráce se týkajínpouzenurovnánínpláně, výkopunzákladových 

pasů anzákladovýchnpatek.  

Ornicense nanpozemkunnevyskytuje. K dočasnémunuskladnění 

skrývkyna vykopanénzeminy budenpoužita volnánplocha nanpozemku 

stavby. Pondokončení stavbyna zpevněnýchnploch budennevyužitá zemina 

odvezenannanskládku. 

 

i) Ochrananživotníhonprostředínpřinvýstavbě 

Stavbanhasičskénzásahovénstanice pro obce don2500nobyvatel 

nebudenmítnnegativní vlivnna životnínprostředí. Pronstavbunbudou 

používány jenncertifikované, nezávadnénmateriály antechnologie. Při 

realizacinstavbynbudou vnpřípaděnpotřebynpřijata takovánopatření, aby 

nedocházelonk nadměrnémunznečišťovánínovzduší ani knnadměrnému 

prášenín (např. skrápěním, vodnínclonou, mlžícímnzařízením apod.). 

 

j) Zásadynbezpečnostina ochranynzdraví přinpráci nanstaveništi, 

posouzenínpotřebynkoordinátoranbezpečnosti anochranynzdravínpři 

prácinpodle jinýchnprávníchnpředpisů 

Staveništěnbude řádněnoznačeno anzajištěno protinvstupuntřetích 

osob. Výkopynbudou svahoványnnebo paženyna budounřádně označeny 

a zajištěny, taknaby bylanzajištěna bezpečnostnanochrana zdravíntřetích 

osob.  

Běhemnpráce je nutnondodržovat platnénČSN a plnitnpodmínky 

příslušnýchntechnologickýchnpředpisů. Respektovatnpožadavkynzákona 

č. n309/2006 Sb. annařízenínvlády č. n101/2005 Sb. Přinrealizaci stavbynje 

nutnéndodržovat podmínkynstavebníhonzákona č. n183/2006 Sb., 

v platnémnznění zákona, požadavkynvnoblasti hygieny, npožární 

bezpečnosti, nživotního prostředí, nbezpečnosti prácen (zákonnč.20/1967 

Sb. Venznění zákonanč.86/1982 Sb. O zdravínlidu, zákon č.224/1992nSb. 

O posuzovánínvlivu na životnínprostředí, nvyhlášku č.76/1991nSb. A 
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zákonnč.133/1985no požární ochraně). nStavba invlastní provoznareálu 

budenv souladu senzákonem č.125/1997nSb. O odpadech, snvyhláškou 

337na 338/1997 Sb. n 

Veškerýnpersonál pracujícínna stavběnmusí být seznámennse 

všemi předpisynBOZP. Dodržovánínbezpečnostníchnpředpisů musínbýt 

kontrolovánonpřímým nadřízenýmnprováděcí firmy. Pracovištěnmusí 

býtnvybaveno příručnínlékárničkou anmateriálem pronposkytnutínprvní 

pomocinpři náhlýchnúrazech anonemocněních. Veškerénrozvodnéndesky, 

přístrojena stroje, kdenby mohlondojít k úrazu el. proudemnoznačit 

informačními anzákazovýmintabulkami. Pronupoutání nanmístandůležitá 

z hlediskanbezpečnostinpráce užívatnvarovná označeníndlenČSN 01 2729. 

Pronzajištění bezpečnostinpráce přinvýstavbě jennutnéndodržovat 

podmínkyndané nařízeníminvlády č. n591/2006nSb. a č. n362/2005nSb. Při 

prováděnínvýkopovýchnprací je nutnéndodržet všechnanplatná 

bezpečnostnínopatření a ustanovení, ale indalší bezpečnostnínpředpisy 

včetněnpředpisůnBÚ.  

 

k) Úpravynpronbezbariérovénužívání výstavboundotčených staveb 

Výstavbounnejsou dotčenynjiné stavby. Není třebanprovádět další 

úpravynokolníchnstaveb. 

 

l) Zásadynpro dopravněninženýrskénopatření 

Vjezd nanstavební pozemeknje z asfaltové komunikacenz ulice U 

Prazdroje, nankteré je vyžadovánanrychlost don50 km/h. Je tedynnutné na 

tétonkomunikaci umístitnznačku, na které budenupozorněno nanvýjezd 

vozidelnzenstavby. Nanvýjezdu z pozemkunna asfaltovou komunikacinbude 

umístěnančistící zóna. 

 

m) Stanovenínspeciálních podmíneknpro prováděnínstavbyn (provádění 

stavby zanprovozu, opatření protinúčinkům vnějšího prostředínpři 

výstavbě apod.) 

Nejsounuvažovány další speciálnínpodmínky pronprovádění 

stavby. 
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n) Postupnvýstavby, rozhodujícíndílčíntermíny 

Předpokládanándoba výstavbynje 12 měsíců. 

Stavbanbude členěnannanetapy: 

� Demolice 

� Zemnínpráce 

� Zhotovenínpřípojek 

� Hrubánstavba 

� Kompletacenandokončovací práce 

� Zpevněnénplochynanparkoviště 
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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD 

KATEDRA MECHANIKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

C. SITUAČNÍ4VÝKRESY 
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OBSAH SITUAČNÍCH VÝKRESŮ 

 

C1. SITUAČNÍnVÝKRESnŠIRŠÍCH STAVŮ 

C2. CELKOVÁnSITUACE 

C3. KOORDINAČNÍnSITUACE 

C4. KATASTRÁLNÍnSITUAČNÍnVÝKRES 

 

Situačnínvýkresy jsou umístěnynve výkresovénčásti bakalářskénpráce. 
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D.1) DOKUMENTACENSTAVEBNÍHONNEBO 
INŽENÝRSKÉHONOBJEKTU 

D.1.1) ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍNŘEŠENÍ 

D.1.1) TECHNICKÁNZPRÁVA 
 

a) Architektonické, nvýtvarné, materiálové, dispozičnínanprovozní řešení, bezbariérové 

užívánínstavby 

Stavbanbude využívána jakonhasičská zásahová stanicenkategorienP4, 

pro desetinčlennou četu s velitelemnstanice, ve třechnsměnách. Hasičskánstanice 

bude pokrývatnstřed městanPlzně. Návrh odpovídánvyhlášcen247/2001 Sb.. 

Objekt jenrozdělen na administrativnínčást SO 01 a garážovénstání SO 02. 

Administrativní částnmá dvě nadzemnínpodlaží, kde prvnínpodlaží je 

využívání pronhasičskou techniku, sklady anšatnu a druhénpodlaží je 

využívánonpro nočnínpohotovost, dennínaktivity a kancelářenvelitele. Garážové 

stánínje určené pro třinzásahovánvozidla 

 

Základní kapacity stavby: 

- zastavěnánplochanobjektu 594 m2 

- obestavěnýnprostorndomu 4480 m3 

- užitnánplocha   824 m2  

- početnpodlaží  2 nadzemní 

- užitná plocha 1.NP  292 m2 

- užitná plocha 2.NP  292 m2  

- užitná plocha garáží  240 m2 

- početnčlenůnnansměně  10 

- početnparkovacíchnmíst 15+2 

 

Administrativnínčást i garážovénstání jsou tvarunobdélníka. 

Administrativnínčást jenukončena plochounstřechou s atikouna garážová halanje 

tvořenansedlovou střechountaké snatikou. Fasádanobou objektů jentvořena 

plechy, kde nanadministrativní částinbudou použitynplechové kazetyna na 

garážovémnstání panelynKingspan. Barevnénřešení stanicenje orientovánondo 

obvyklýchnbarev hasičského záchrannéhonsboru tzn. tmavěnmodrá, červená a 

lesklánlehce šedivánaž bílá. 
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V 1.NP hasičskénzásahovénstanice jsou místnostinspíše pronprovoz 

stanicena skladovánínpomůcek hasičůnpotřebných knzásahům. Jsou zdensklady 

hadic, pohonnýchnhmot a ostatníhonvybavení (dýchací přístroje, hasicí 

přístroje …. ), dále jenzdenšatna, prádelnanpro čištěnínpracovních inzásahových 

obleků, spojovánchodba ansprchy. V prostorungaráží je umístěnánmístnost pro 

hrubounočistu zásahovýchnobleků.  

Ve 2.NPnjsou místnosti pronpohodlí hasičůna pronadministrativní 

činnostinhasičskénstanice. Jsou zde místnostinpro nočnínpohotovost, denní 

místnost, která můžensloužit i jakonzasedací, kanceláře, kuchyňkana sociální 

zařízení.  

Garážovénstání je určenonpro 3 zásahovánvozidla různéhontypu, jsou 

zde navrženynprostory pronukládání zásahovýchnobleků, které budou 

připravenynihned k zásahunhasičů.  

Vlastnínstavba nepodléhá vyhlášce č. 398/2009 Sb. onobecných 

technickýchnpožadavcích zabezpečujícíchnbezbariérové užívánínstaveb. 

V areálu stavbynjsou navržena dvěnstání proninvalidy. 

 

b) Konstrukčnína stavebněntechnické řešení antechnické vlastnostinstavby 

 

SO 01 – Administrativnínbudova 

 

 Zemnínpráce 

Přednzahájením zemníchnprací je nutné stavbu vytyčitngeodetem. V prostoru 

stavby a jehonokolíntří metrů bude stávajícínnavážka sejmutanpřibližně o 250 mm a 

uložena nanpozemeknstavebníka. Pozemeknje zcelanrovný, není třebanúpravynpláně.  

Výkopynpro základovénpasy budou šířkyn600 mm a 800 mm, max. hloubka 

výkopunbude činit 1 000nmm. Přinvýkopovýchnpracích nebudennutné žádnénspeciální 

technologie. 

Základovánspára budenpřebrána a zkontrolovánanprojektantem anstavebním 

dozoremna tento proces bude zapsánndo stavebníhondeníku.  

 

 

 

 



PROJEKT – HASIČSKÉ ZÁSAHOVÉ STANICE PRO OBCE DO 2 500 OBYVATEL 
               JAKUB MICEK 

~ 47 ~ 
 

Základovénkonstrukce 

Přednprovedenímnzákladů je nutné provedenínzemnícího páskunvyvedení 

svodnýchndrátů znFeZn v místech předpokládanýchnsvodů.  

Jsounnavrženy monolitickénzákladové pasynz prostéhonbetonu tř. nC 20/25, XC 2. 

Dimenzenzákladů je navrženandle zatíženínjednotlivých zdínobjektu. Hornínčást 

obvodovýchnzákladů o výšcen500 mm a unvnitřních pasůnpod nosnýminstěnami onvýšce 

250nmm, budenprovedena z bednícíchntvárnic prolitýchnbetonem tř. nC 25/30, XC2n 

s konstrukčnínvýztuží znocelin10n505 (R). 

Základovýnpas, který sousedíns objektemnSOn02 bude po celénvýšce vylitýnbetonem 

nC20/25, nXC2, napojenínbednících tvárnicnna tento pasnbude provedeno přesnocelovéntrny. 

Podkladnínbeton podnpodlahou 1.NPnje navržennv tl. 200nmm znbetonu tř. nC 25/30, 

XC2na budenpřebetonován přes horní lícnzákladových pasůns výztužín2x KARInsíť ø 6 – 

150/150 mm přindolním a hornímnlíci. Podsypynpod podkladnímnbetonem budou 

provedenynze štěrkopískunfrakce 0-32 mm a řádněnzhutněny ponvrstvách výškynmax. 200 

mmnna Edef = 30 MPa. 

Přednzačátkem betonovacíchnprací podlahovéndesky je nutnénpřevzít vyztužení 

tétonkonstrukce a zapsat donstavebního deníkunpřevzetí. 

Hloubkanzaložení je vždynpod vrstvaminnavážek. Spodnínvoda neovlivnínzaložení 

stavby. Je třebanzabránit stékánínsrážkových povrchovýchnvod na obvodnstaveniště!  

Po obvodunje stavby bude provedenandrenáž. Drenáž budenlemovat hranunpod 

soklovýmintvárnicemi obvodovýchnzákladovýchnpasů. Vyspádováníndrenáženbude 

provedeno betonovýmnpodklademnC 16/20, XC2, výkopndrenáže budenchráněn 

geotextiliínFiltek 300g/m2 a celá drenážnbude obsypánanštěrkopískem frakce 0-32 mm, 

obsypnbude min. tloušťkyn150 mm.  

Přinprovádění základůnje nutné provéztnprostupy pronpřípojky stavby, tyto 

prostupynbudou vytvořenynpomocínchrániček.  

 

Svislénnosnénkonstrukce 

Hlavnínnosné vnějšíni vnitřnínstěny jsountvořeny keramickýmintvárnicemi 

Porotherm 30 AKU Z na maltu M10, zdivonbude vyzděnondo výšky 3 250 mm. Pomocné 

nosnénkonstrukce jsountvořeny zdivemnPorothermn19nAKU nanmaltu Mn10. Stěnyntl. 190 

podporujínuložení schodiště ančást stropu unmístnostinskluzu, ostatní tvořínstěnynmezi 

místnostmi. 
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Vnmístě uloženínschodiště jenpoužito zdivonz keramickýchntvárnicnPorotherm 44nna 

maltunM10, na kterémnbude uloženonschodiště. Zbyteknvýšky stěnynbude tvořitnzdivo tl. 

190nmm. 

Zdivonbudenzaloženo na maltovénzakládacínlože. 

Pro překladynjsou použitynsystémové prvkynPOROTHERM KPn7nvýšky 250 mm, které 

budoundoplněny vloženountepelnou izolacinznXPS tl 80 mm.  

 

Vodorovnénnosnénkonstrukce 

Podnúrovnínstropu budenproveden ztužující železobetonovýnvěnec z betonu 

C25/30, nXC 1 a konstrukčnínocelin10n505n (R). Celýnvěnec jennavržen nadnstěnami tl. 300 a 

tl. 190 mm. Železobetonovýnvěnec obvodovéhonzdiva bude znvnější stranynopatřen 

tepelnounizolací znXPS tl. 80 mm, tentonvěnec bude mítnšířku 220 mm, veškerénvnitřní 

věncenbudou provedenynna plnou šířkunzdiva. Nanstěnách, které podporujínstropní 

konstrukci, budounželezobetonovénvěnce doplněnynocelovými trnynnebonvytažením 

třmínkovénvýztuže donúrovně stropnínkonstrukce viz. výkresnvěnců.  

V místnostinskladu hadic bude donvěnce přidanýnprofil 3xnIPEn200, nSn235, nkterý 

budenpřivařený k výztužinvěnce. 

Věncenvnitřníchnstěn, které nebudounpoužiti jakonpodpora stropní konstrukce, 

budounsníženy on30 mm (aktivní hodnota průhybu) a tatondilatační mezeranbude 

vyplněnanProtipožárnínpěnounPROMAFOAMn– C. 

Stropnínkonstrukce jsountvořenynprefabrikovanýminpanely GOLDBECKnSPIROLL 

typunSPGn26408 tloušťkyn265 mm. V konstrukcinstropun1.NP se vyskytujenhodně 

atypickýchnrozměrů. 

Stropnínpanelynpod stěnamintloušťky 190 mmnbudounprobetonoványnbetonemnC 

25/30, nXC1.  

Stropnínpanelynbudou uloženynna železobetonovýchnvěncích vnšířcen100 mm a 

budounpokládány nanmaltové lože tl. n15 mm znmaltynMC 5.  Spárynmezi panelynbudou 

opatřenynzálivkovou výztužín10n505n (R) a zálivkovýmnbetonemnC 20/25, nXC1 s jemnou 

zrnitostíndon4 mm. 

VeškerénprostupynZTI budou opatřenynpožárníminuzávěrynPROMAT.  

 

Střešnínkonstrukce 

Střechannad objektem jennavrženanjako plochá s minimálnímnsklonemn2%. Jednánse 

o střechunjednoplášťovou annepochozí. Nosnounkonstrukci střechyntvořínželezobetonové 
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prefabrikovanénstropní panelynGOLDBECKnSPIROLL (viz. vodorovnénkonstrukce). Na 

nosnounkonstrukci střechynbude provedennnátěr z hydroizolačnínpenetracenDEKPRIMER 

a poté budennatavenanparozábrana znpásu z SBSnmodifikovanéhonasfaltu snnosnou 

vložkounze skleněnéntkaninynGLASTEK 40nSPECIALnMINERALno plošnénhmotnosti 

200g/m2 spojovanánhorkýmnvzduchem anceloplošně je natavenanna penetrovanounstropní 

konstrukci.  Tepelnounizolaci anspád tvoříndesky z minerálnínvlny ISOVERnS a ISOVERnT 

tloušťky 0-130mmn (spádová vrstva) + 360 mm (tepelněnizolačnínvrstva). Hydroizolační 

vrstvanje navržena z fólienz měkčenéhonPVC s vložkounzenskleněné rohoženDEKPLANn76 

a budenmechanickynkotvená, odolnánproti UVnzáření. Hydroizolacinje nutnonodntepelné 

izolacenodseparovatngeotextílií onplošné hmotnosti 300 g/m2. V místechnatikynbude 

provedenanhydroizolačnínvrstva ve dvounvrstvách, kde první budenmechanickynkotvená a 

druhá budenhorkovzdušně natavenánna vrstvunprvní. Veškeránzalomení, okapničky a 

dilatačnínprofily budounvytvořeny znpoplastovanéhonplechunViplanyl.  

Nanstřeše jsounumístěny dvě hlavnínstřešní vpustina dvěnzáložní. Vpustinjsou 

systémovýmnprvkemnTOPWET, kterýnje opatřen límcemnz PVCnfolie.  

Vrchnínvrstva stabilizační jenvytvořena vrstvounkačírku cca. 50 mmno frakcin16/32. 

Vstupnna střechu budenzajištěn požárnímnžebříkem sensuchovodem.  

 

Skladbanstřechy: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schodištěnn 

Vnobjektu je navrženonschodiště propojujícíndvě nadzemnínpodlaží. Jedná se o 

prefabrikovanénschodištěnGOLDBECK, které jennavrženo jako jedenncelek. Schodištěnbude 

akustickynodizolováno nanzákladové descenizolací SchocknTRONSOLE typ B. nUložení 

podestynna stěnu tloušťkyn440 mm (doplněna železobetonovýmnvěncem pronuložení 
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schodiště)  anuložení ramene nanželezobetonový věnec, kterýnje podporovánnstěnou 

tloušťkyn190 mm budenakusticky odizolovánonprvkem SchocknTRONSOLEntyp F. Po 

obounstranách schodištěnbude provedenanspárová akustickánizolacenSchocknTRONSOLE 

typnL.  

 

Příčkynnnn 

Příčkovénzdivo je tvořenonzenkeramických tvárnicnPorothermn11,5nAKU nanmaltu 

M10. Příčkovénzdivo nebudenvyzděno až kenstropní konstrukci, mezi stropnínkonstrukcí a 

zdivem je navrženánmezera aktivníhonprůhybunstropních panelů, kteránčinnín30 mm. 

Dilatačnínmezera budenvyplněnanprotipožární pěnounPROMAFOAMn– C. Příčkynbudou 

napojenynk nosným konstrukcímnpřes ocelovénsystémovénpásky.  

Na překladynpříček je použitonsystémového řešenínvýrobce zdivanPorotherm, 

jedná se o nenosnénpřekladynKPn11,5. 

Instalačnínpředstěny budounvyzděny znpříčkoveknYtong tl. 75 mm, lepenénna 

tenkovrstvounmaltu.  

Obezdívkankanalizačníchnšachet bude vytvořenantaké z příčkoveknYtong tl. 75 

mm.   

 

Podlahynnn 

Nášlapnénvrstvy v 1.NPntvoří převážně keramickándlažba, která budenvybrána 

investorem, keramickándlažba musí býtnprotiskluzová. Ve 2.NP senstřídajínpodlahy 

z keramickýchndlažeb a laminátovénpodlahy, nepojenínpodlah budenřešeno přes 

přechodovénlišty vnmístechnprahů. 

Roznášecínvrstvu podlahovénskladby tvořínbetonová mazaninans výztužnounkari 

sítín6/6, 150x150 mm. Betonovánmazanina budenoddilatována odnsvislýchnkonstrukcí 

páskynMirelon. Velkénplochy betonovénmazaniny jennutné rozdělitnpracovníminspáry. 

Tepelnounizolacinpodlahy nanterénu tvořínexpandovanýnpolystyrennISOVERnEPS 

100 S tl. n140 mm, strop jenopatřennakustickounizolací z tvrdýchnminerálních desek 

ISOVERnN tl. 40 mm. Tepelnénizolace jsou odnostatních vrstevnpodlahy odděleny 

separační foliínDEKSEPAR.  

Na podlahovoundesku vn1.NP budenproveden nátěrnz hydroizolačnínpenetrace 

DEKPRIMERna poté budennatavena hydroizolacenz pásu z SBSnmodifikovanéhonasfaltu 

s nosnounvložkou zenskleněné tkaninynGLASTEKn40nSPECIALnMINERALnonplošné 
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hmotnostin200 g/m2 spojovanánhorkým vzduchemna celoplošněnje natavenanna 

penetrovanounkonstrukci. 

Skladbanpodlahy nanterénu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladba podlahy stropu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podhledynnn 

Jsounnavrženynsádrokartonovénpodhledy, které budounzavěšeny nandvojitý rastr 

tvořený znUD a CDnprofilů. SDK podhlednbude zavěšennna stropnínkonstrukce. SDK 

podhledntvoří dutinu výškyn230 mm pro vedenínvzduchotechnickýchnrozvodů po 

objektu. Sádrokartonovýnpodhled v místnostechnse zvýšenounvlhkostí budenproveden 

z impregnovanýchndesek.  

 

Zateplovací systémn–nfasáda 

Fasádunobjektu tvořínprovětrávaná fasádansystémového řešenínDEKMETAL.  

Na nosnounkonstrukci z keramickýchntvárnicnPorothermn30nAKUnZ sentepelná 

izolacenpro provětrávanénfasádynISOVER FASSIL o tloušťcen140 mmnkotvínzatloukacími 

fasádnímintalířovýminhmoždinkami. Zpravidla senpoužívají hmoždinkyns hlavouno 

průměrun60 – 80 mm s plastovým nebonocelovýmntrnem. Hmoždinkynmusí býtnkotveny 
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až donúnosné vrstvy, nhloubka kotvenínje stanovena výrobcemndanénhmoždinky. 

Doporučenénmnožstvínhmoždinek je 6nks/m2. 

Nosnýnrošt tvoří závěsnánkonzola, která je připevněnank silikátovémunpodkladu, 

na které je osazennocelový tenkostěnnýnprofil Zn50. Na tenkostěnnénprofily je 

přišroubovánnprofil OMn50, ke kterémunse pozdějinpřichycují kazetynDEKCASSETTE 

IDEAL.   

DEKCASSETTEnIDEAL vytvářínhladkénplochy se čtvercovýmnnebo obdélníkovým 

rastrem. Jde o ohýbanýnprvek se systémemndo sebe zapadajícíchnzámků, který se 

připevňujenšrouby k nosnémunroštu. Spodní hranankazety se zavléká donzámku kazetynjiž 

připevněnéna horní hrana se šroubujenk nosnému roštu. Díky tomu, že jsounpřipevňovací 

šroubynskryté v zámkunkazety, vzniká na fasáděnpravidelný rastrnelegantníchnspár. 

Přednprovedením finálníchnkazet se na rám OMn50 připevňujenoboustrannou 

lepenkounpojistnánhydroizolacenDEKTENnPROnPLUS.  

 

Skladba stěny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepelnénizolace 

Nanpodlaze v 1.NP jenpoužita tepelnánizolace znEPS deseknISOVERnEPSn100 S tl. 

140nmm. Provedeníntéto izolacense doporučuje vendvou vrstváchnpro sníženínvzniku 

tepelnýchnmostů.  

Tepelnánizolacenstřech je tvořenanz minerálníchndesek ISOVERnS a ISOVERnT. 

Celkovántloušťka izolacenje 360 mm, kdenISOVERnS je tloušťkyn220 mm anISOVERnT 

tloušťkyn140 mm. Spád jenvytvořen spádovýmnklínem z tepelnénizolace ISOVERnSD. 

Tepelnánizolace soklunje tvořena znXPS STYDORDURn3035 CS tloušťkyn140 mm, 

kterýnbude lepen nansilikátovýnpodkladnstavby.  
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Tepelnánizolace je tvořenánminerálními deskaminpro provětrávanénfasádynISOVER 

FASSILno tloušťcen140 mm, která senkotví zatloukacíminfasádnímintalířovými 

hmoždinkami. Zpravidlanse používajínhmoždinky s hlavouno průměru 60n– 80 mm s 

plastovýmnnebo ocelovýmntrnem. Hmoždinkynmusí být kotvenynaž donúnosné vrstvy, 

hloubkankotvení je stanovenanvýrobcem danénhmoždinky. Doporučenénmnožství 

hmoždineknje 6nks/m2. 

 

Akustickénizolace anochrananproti šířenínhluku 

Akustickánizolace jenobsažena ve skladněnpodlahy ve 2.NP, kde je použitanizolace 

zntěžkých minerálníchndesek ISOVERnN o tloušťcen40 mm.  

Konstrukcenschodiště jenakusticky odizolovánanod ostatních konstrukcínpomocí 

systémovýchnprvkůnSCHOCKnTRONSOLE, veškeránizolace je popsánanvnoddílu 

schodiště. 

Podlahynbudounoddilatovány dilatačnínpáskounMirelon. 

Případnénzávěsy vedenínZTI budounuloženynpružně. 

Svislénkanalizační potrubínje opatřenonakustickou izolacínORSTECHnLSP H. 

 

Výplněnotvorů 

Vnějšínokna indveře budoundřevohliníková, zasklenánizolačnímintrojskly (Uw = 0,74 

W/Km2). Unvšech okennbude z exteriéru plněnskrytnrám vnzateplení, optickyn se budou 

naveneknprojevovat pouze otevíravénčásti okennvyjmanparapetu.  

Vstupníndveře budoundřevohliníkové plněnprosklené, bezpečnostnínsenzasklením 

čirýmnsklem skládajícínse ze dvounsegmentů – dveřníhonkřídla a fixního bočníhonsvětlíku 

(Uw = 0,91 W/Km2). Vnitřníndveře jsounnavrženy převážněnplné do obložkovýchnzárubní. 

Na spojovénchodbě jsou navrženyndveře do rámovénzárubně, které budounopatřeny 

bezpečnostnímnsklem. Všechnynvnitřní dveřenbudou výškynminimálněn1970 mm.  

Vstupníndveře budounopatřeny bezpečnostnímnzámkem.  

 

Skluz 

Skluzovántyč má kruhovýnprůřez onprůměru 240 mm. Povrchnskluzové tyčennesmí 

mít žádnénnerovnosti anvýstupky. Povrchovánúprava skluzovéntyče nesmí zvětšovatntřecí 

odpor.  
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Obklady 

Obkladynbudou provedenyndle projektovéndokumentace. Budounukončené 

ukončovacíminlištami a obkladynbudou zatmelenyna zaspároványnspárovacím tmelem. 

Obkladyna doplňkovénprodukty upřesníninvestor stavby přednrealizací těchtonprací. 

Povrchovénúpravy – omítky 

Vnitřnínomítky budou tvořenynvápenocementovounštukovou omítkou, nanrohy 

budounosazeny plastovénnebo hliníkovénprofily. 

 

Povrchovénúpravy – malby 

Malbynbudounprovedeny s použitímnbarvy PrimalexnPlus, barevnénrozlišení bude 

dodánoninvestoremnstavby. 

 

Klempířskénpráce 

Oplechovánínstřechy je navrženonz poplastovanéhonplechunViplanyl. Parapetní 

deskynjsou navrženynz titanzinkovéhonplechu tl. 0,7 mm. 

 

Zámečnickénpráce 

Jennavrženonschodišťovénmadlo, které budenve výšcen1,1 m.  

 

Truhlářskénpráce 

Truhlářskénpráce jsounobsaženy v montážinkuchyňské linkynv místnostinkuchyně.  

 

SO 02 – Garážovánocelovánhala 

 Zemnínpráce 

Přednzahájením zemníchnprací je nutnénstavbu vytyčitngeodetem. V prostoru 

stavbyna jeho okolí třínmetrů bude stávajícínnavážka sejmutanpřibližně o 250 mm a 

uloženanna pozemeknstavebníka. Pozemeknje zcela rovný, není třebanúpravynpláně.  

Výkopynpro základovénpatky budou mítnrozměry 1400x1400 mm a 1000x1000 

mm, max. hloubka výkopunbude činitn1 000 mm. Dále je nutnénvytvořenínrýhy pro 

osazenínprahů, tato rýhanbude šířkyn600 mm. Při výkopovýchnpracích nebudennutné 

žádnénspeciálníntechnologie. 

Základovánspára budenpřebrána a zkontrolovánanprojektantem a stavebnímndozorem a 

tento procesnbude zapsán donstavebníhondeníku. 
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Základovénkonstrukce 

Přednprovedenímnzákladů je nutné provedenínzemnícího páskunvyvedení 

svodnýchndrátů znFeZn v místechnpředpokládanýchnsvodů.  

Jsounnavrženynmonolitické železobetonovénpatky z betonuntř. Cn25/30, XCn2 a 

konstrukčnínvýztuže z ocelin10n505 (R). Dimenzenzákladůnje navrženandle zatížení 

jednotlivýchnsloupů objektu.  

Základový pas, kterýnsousedí snobjektem SOn01 bude po celénvýšce vylitýnbetonem 

nC25/30, nXC2. 

Mezinzákladovénpatky budounprovedeny prefabrikovanénzákladové prahy 

z betonunCn25/30, XC2nvyztuženynkonstrukční ocelín10n505n (R). V prazíchnbudou 

vybudovanénozuby na osazenínna patkyna otvorynpro vratana dveře. Základovénprahy 

budounuloženy nanštěrkopískovýnpodsyp tl. 150 mm. 

Podlahovándeska bude vícenpopsána v kategoriinpodlah. Podsypynpod 

podlahovoundeskou budounprovedeny zenštěrkopískunfrakce 0-32 mm a řádněnzhutněny 

po vrstváchnvýšky max. 200 mm na Edef = 30 MPa. 

Hloubka založenínje vždy podnvrstvaminnavážek. Spodnínvoda neovlivnínzaložení 

stavby. Je třebanzabránit stékánínsrážkovýchnpovrchovýchnvod na obvodnstaveniště!  

Po obvodunje stavbynbude provedenandrenáž. Drenážnbude lemovatnspodní hranu 

základovýchnprahů. Vyspádováníndrenáže budenprovedeno betonovýmnpodkladem C 

n16/20, XC2, výkopndrenáže budenchráněn geotextiliínFiltek 300g/m2 a celándrenáž bude 

obsypánanštěrkopískemnfrakce 0-32 mm, obsypnbude min. tloušťkyn150 mm.  

Přinprováděnínzákladů jennutné provéztnprostupynpro přípojkynstavby, tyto 

prostupynbudou vytvořenynpomocínchrániček.  

 

Svislénnosnénkonstrukce 

Hlavnínnosnou svislounkonstrukci tvořínocelové sloupynplného otevřenéhonprofilu 

HEBn300 z ocelinSn235. Dimenzensloupů jennavržena dlenzatížení nanjednotlivénsloupy 

objektu. Sloupynjsou napojenynna základovénpatky přesnkonstrukci patníhonplechu, která 

je navařenanna profilnsloupu. Jedná seno plechntl. 50 mm a rozměrechn500 x 500 mm. Patní 

plech jenzakotven k patcenpřes 4 šroubynM 20 – 8.8 délky 700 mm, které jsounv patce 

uchycenynpřesnchemickou kotvu. Po vyrovnánínsloupů bude provedenonpodlití plechů 

znplastbetonu.  
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Vodorovnénnosnénkonstrukce 

Hlavnínnosnou vodorovnounkonstrukci tvořínocelová příčlenplného ocelového 

profilunIPE 450 znoceli Sn235. Dimenzenpříčle je navržena dle zatíženínna střešnínrovinu a 

samotnénpříčle. Příčle jennapojena na ocelové sloupynsvary. Ocelová příčlentvoří sedlovou 

střechuno sklonu 11°. Spojení příčlínje zajištěnonsvary. V rámovémnrohu je navržennnáběh 

z polovinynprofilu IPEn450.  

Nosnounkonstrukci pronzavěšenínpojezdu vratntvoří profilynIPEn120, které jsou 

přivařenynnanpříčle.  

 

Zavětrování 

Zavětrovánínv úrovninstřechy je prvotně zajištěno trubkaminTR 108x8, které slouží 

ke zkrácení vzpěrnénvzdálenosti a vůči klopení rámu v podélném směru. Tyto trubky 

budounpřivařeny na plechyntl. 10 mm -  Sn235, které budou zároveňnsloužit jakonvýztuha 

mezi pásniceminpříčle. Mezi prvníndva pásyntěchtontrubeknbude provedenonkřížové 

zavětrovánínz trubeknTR 80x8, které budounnapojeny knpříčli a trubcenTR 108x8npřes 

plechy tl. 10 mm - S 235, které bodu navařeny na tyto konstrukce. Spojení zavětrování a 

plechunbude opětnprovedenonsvařením.  

Zavětrovánínstěn je řešenontrubkaminTRn108x8 kvůli velkým rozměrůmntěchto 

konstrukcí. Napojenínke sloupům budenprovedeno přesnplechyntl. 10 mm – Sn235.  

  

Opláštění – řešenínstěn a střešnínkonstrukce 

Střešnínopláštění jenvytvořeno zensystémovýchnstřešních panelůnKINGSPAN X – 

DEKnXM, kterýnbude přichycen nanpříčle nosnéhonrámu. PanelynXM jsounze žárově 

pozinkovanénoceli S350GD +nZ275 s vrstvounpolyesterun25µm v barvěnRALn9002 - 

standardníntloušťkanoceli 0,9mm. JsounopatřenynPVCnhydroizolačnínfolií v tloušťcen1,2mm 

s vnitřníntkanou výztužínpřekrytá netkanýmnpolyesterovýmnfleecemnna spodnínstraně. 

Celkovánšířka PVCnfolie 1100mm, šířka polyesterovéhonfleecu 950mm.m Používánse zde 

izolačnínjádro z tuhénpěnynKingspan IPN. Těsněnínpodélnéhonspoje jenaplikováno při 

výrobě. Všechnynspoje mají přinvýrobě aplikovanounanti kondenzačnínpásku znPEnpěny. 

Montážněnje třebandoplnitnbutylovountěsnící páskundo podélnénvolné vlnynanparotěsný 

tmelndo podřezunpanelu v příčnémnspoji. Spádnstřechy budenzajištěn samotnýmnrámem 

konstrukcena k vytvořenínžlabu budenpoužito montážnínizolace, která budenvenformě 

spádovýchnklínů mechanickynukotvena k panelůmnstřechy. Přesnspádovénklíny se 

provedenhydroizolačnínvrstva, která se napojínna opláštěnínatiky přesnviplanylovénprofily.  
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Stěnovénopláštění je tvořenonsystémovýminstěnovými panelynKINGSPANnKSn1150 

TL, který budenuchycován přímonna konstrukcinsloupu.  Je ze žárověnpozinkovanénoceli 

Z275. Tloušťkanplechu jen0,6 mm. Povrchovánochrana je vnpodoběnpolyesterovéhonlaku 

nanášenéhonv nominální tloušťcen25 µm na žárověnpozinkovanýnocelovýnplech. 

Povrchovánúprava vhodnánpro běžnénvenkovnínprostředí. Jedná se onstandardní 

povrchovounúpravu firmynKingspan. Vnitřnínvrstvu tvořínpolyesterovánvrstva pro běžné 

vnitřnínprostředí s nominálníntloušťkou 15 µm. Používánse zdenizolačnínjádro z tuhénpěny 

KingspannFiresafenIPN. Podélné spojenpanelů TLnjsou z výrobynstandardněnopatřeny 

těsnícínpáskou aplikovanounv zámkunpanelu na exteriérovénstraně. Panelynatiky budou 

zdvojenyna budou uchycenynk pomocnýmnsloupkům, které budounnavařeny nanpříčli 

rámu.  

 

Podlahy 

Nosnounvrstvu podlahyntvoří podlahovándeska z drátkobetonunC 30/37 sndrátky 

23kg/m2. Podlahovándeska budenprořezána venčtvercíchn6x6 m don1/3 výškynpodlahy. 

Podlahovándeska budenvyspádovaná dle projektovéndokumentace.  

Hydroizolačnínvrstvuntvoří PVCnfolienDEKPLANn76, která budenodseparována od 

podsypuna podlahovéndesky geotextiliínFiltekn300 g/m2. PVCnfolie budenpřitížena 

podlahovou deskou z drátkobetonu. 

Podlahanhaly: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výplněnotvorů 

Vnějšínokna i dveřenbudou dřevohliníková, zasklenánizolačnímintrojskly (Uw = 0,74 

W/Km2). Vstupníndveře budoundřevohliníkovénčástečně prosklené, bezpečnostnínse 

zasklenímnčirým sklemnskládající se ze dvounkřídel. Vstupníndveře budounopatřeny 

bezpečnostnímnzámkem. 
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 Vratanjsou použita sekčnínprůmyslovánhloubkyn67 mm. Jednánse o typnAPUn67 

THERMOnod firmynHORMANN. Vratanbudou opatřenanprosklením anintegrovanými 

vraty. Dveřenbudou beznprahu. Je navrženonvysokénkování, které budenprovedeno do 

úhlunpříčle. Profily pronzajíždění vratnbudou uchycenynk pomocnýmnprofilůmnIPEn120.  

Klempířskénpráce 

Oplechovánínstřechynje navrženo znpoplastovaného plechunViplanyl. Ostatní 

oplechovánín (oplechování atiky, oken a dveří) budenprovedeno z titanzinkovéhonplechu.  

 

c) Stavebnínfyzika 

Tepelnántechnika 

Veškerénposuzované konstrukcenvyhověli na doporučenénhodnoty součinitele 

prostupuntepla Urec,20ndle noremnČSN 73n05n40 1-4. 

Posouzenynjsou tytonkonstrukce: 

� Soklnadministrativnínbudovy 

� Obvodovánstěna administrativnínbudovy 

� Střešnínkonstrukce administrativnínbudovy 

� Podlahanna zeminěnadministrativnínbudovy 

Výpočetnsoučinitelenprostupuntepla jenproveden v samostatnénpříloze 

bakalářskénpráce.  

Z hlediskannáročnostinbakalářské prácense detailnějšínvýpočtynneprováděli.  

 

Osvětlenínanoslunění 

Vzhledemnk polozenobjektu vůčinokolní zástavběnnebude docházetnk zastínění 

stavbynpřilehlýminstavbami. Oknanbudou opatřenanvnitřníminžaluziemi.  

Osvětlenínje řešenonkombinacínpřirozenéhona uměléhonosvětlení. Přirozené 

osvětlenínbude produkovánonokny. Zastíněnínbude zajištěnonvnitřníminžaluziemi dle 

výběruninvestora. Výpočetnosvětlení nenínsoučástí bakalářskénpráce. 

 

Akustikananhluk 

Hlukovánochrana je řešenanve zdivunPorotherm, kterénjennavrženo 

z akustickýchntvárnicnAKUn30 Z, 19nAKU a 11,5nAKU. Veškerénzdivonadministrativní 

části se skládá znakustickýchntvárnic. Konstrukcenstropu obsahujenakustickounizolaci 

z těžkýchnminerálníchndesek. 

Výpočty nejsou vzhledem k rozsahu bakalářské práce provedeny.  
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Větrání 

Větrání jenzajištěnončástečně přirozeněnokenními otvoryna uměleninstalováním 

vzduchotechnickénjednotky. 

Odsávánínvýfukovýchnplynů v garáži je typovýmnřešením firmynNederman 

pro hasičskénstanice. 

 

d) Výpisnpoužitýchnnorem 

Výpisnnorem jenuveden vn „seznamunpoužitýchnnorem“. 

 

 

D.1.1) VÝKRESOVÁNČÁST 
 

Výkresová část tohoto oddílu je umístěna ve výkresové části bakalářské práce. 
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D.1.2) STAVEBNĚNKONSTRUKČNÍNŘEŠENÍ 

D.1.2) TECHNICKÁNZPRÁVA 
 

a) Popisnnavrženéhonkonstrukčníhonsystémunstavby 
 

SOn01 - Administrativnínbudova 

Nosnýnrastr jentvořennzděnýmnstěnovýmnsystémem anprefabrikovanými 

stropníminpanely GOLDBECKnSPIROLL. Tato část jenzaložena na základovýchnpasech 

šířkyn600 a 800 mm, výškanpasů se liší dlenumístění. Celánčást jenztužená 

železobetonovýminvěnci pod úrovnínstropu. Nosnénzdivo a příčkynjsountvořeny 

keramickýmintvárnicemi. Fasádanobjektu jennavržena jakonprovětrávaná snpoužitím 

plechovýchnkazet. 

 

SOn02 - Garáž 

Nosnýnsystémntvoří ocelovénrámy z plnýchnprofilů. Jedná se onrám složenýnze 

sloupunprvkunHEB a příčlenprvkunIPE. Celánkonstrukce jenzavětrovanánocelovými 

trubkaminjak ve střešnínrovině, tak i v roviněnstěny. Základyntvoří základovénpatky o 

rozměrechn1400x1400 mm a výškyn1 m. Mezi patkynbudou vloženynprefabrikované 

základovénpanely. Opláštěníngaráží tvořínpanelynsystémunKINGSPAN.  

 
 

b) Navrženénmateriályna hlavnínkonstrukčnínprvky 
 

SOn01 – Administrativnínbudova 

Základovénkonstrukce 

Jsounnavrženy monolitickénzákladové pasy znprostéhonbetonu tř. Cn20/25, XCn2. 

Dimenzenzákladů jennavržena dlenzatíženínjednotlivých zdínobjektu. Hornínčást 

obvodovýchnzákladůno výšce 500 mm a unvnitřních pasůnpod nosnýminstěnami onvýšce 

250nmm, bude provedenanz bednícíchntvárnic prolitýchnbetonem tř. Cn25/30, XC2 

s konstrukčnínvýztuží znoceli 10n505n (R). 

Základovýnpas, který sousedíns objektemnSO 02 budenpo celénvýšce vylitýnbetonem 

C20/25, nXC2, napojenínbednícíchntvárnic nantento pas budenprovedeno přesnocelovéntrny. 

Podkladnínbeton podnpodlahoun1.NP jennavržen v tl. 200 mmnz betonuntř. Cn25/30, 

XC2na budenpřebetonován přesnhorní líc základovýchnpasů s výztužín2x KARI síťnø 6 – 

150/150nmm při dolnímna hornímnlíci. Podsypynpod podkladnímnbetonemnbudou 
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provedenynzenštěrkopískunfrakcen0-32 mm a řádněnzhutněny ponvrstváchnvýšky max. 200 

mmnnanEdef = 30 MPa. 

Hloubkanzaloženínje vždy pod vrstvaminnavážek. Spodnínvoda neovlivnínzaložení 

stavby. Je třebanzabránit stékánínsrážkovýchnpovrchovýchnvod na obvodnstaveniště!  

Při prováděnínzákladů je nutnénprovézt prostupynpro přípojkynstavby, tyto 

prostupynbudou vytvořenynpomocínchrániček.  

 

Svislénnosnénkonstrukce 

Hlavnínnosné vnějšíni vnitřní stěnynjsou tvořenynkeramickýmintvárnicemi 

Porothermn30 AKUnZ nanmaltunM10, zdivonbudenvyzděno donvýšky 3n250 mm. Pomocné 

nosnénkonstrukce jsou tvořenynzdivemnPorothermn19nAKU nanmaltunMn10. Stěnyntl. 190 

podporujínuloženínschodiště ančástnstropu u místnostinskluzu, ostatníntvoří stěnynmezi 

místnostmi. 

V místěnuložení schodištěnje použitonzdivo znkeramickýchntvárnic Porothermn44nna 

maltunM10, na kterémnbude uloženonschodiště. Zbyteknvýšky stěnynbude tvořitnzdivo tl. 

190nmm. 

Zdivonbude založenonna maltovénzakládacínlože. 

Pronpřeklady jsounpoužity systémovénprvkynPOROTHERMnKPn7 výškyn250 mm, nkteré 

budoundoplněnynvloženountepelnounizolaci znXPSntl 80 mm.  

 

Vodorovnénnosnénkonstrukce 

Podnúrovní stropunbudenproveden ztužujícínželezobetonový věnecnz betonu 

C25/30, nXC 1 a konstrukčnínoceli 10n505n ( R ). Celýnvěnec je navržennnad stěnamintl. 300 a 

tl. n190 mm. Železobetonovýnvěnecnobvodovéhonzdiva budenz vnější stranynopatřen 

tepelnounizolací znXPSntl. 80 mm, tentonvěnec budenmít šířkun220 mm, veškerénvnitřní 

věncenbudou provedenynna plnounšířku zdiva. Na stěnách, kterénpodporují stropní 

konstrukci, nbudou železobetonovénvěnce doplněnynocelovými trnynnebo vytažením 

třmínkovénvýztuže donúrovně stropnínkonstrukce viz. výkresnvěnců.  

Vnmístnostinskladu hadicnbude donvěnce přidanýnprofil 3x IPEn200, Sn235, který 

budenpřivařený knvýztužinvěnce. 

Věncenvnitřníchnstěn, které nebudounpoužiti jakonpodpora stropnínkonstrukce, 

budounsníženy on30 mm (aktivnínhodnotanprůhybu) a tatondilatační mezeranbude 

vyplněnanProtipožárnínpěnounPROMAFOAMn– C. 
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Stropnínkonstrukcenjsou tvořenynprefabrikovanými panelynGOLDBECKnSPIROLL 

typunSPGn26408 tloušťkyn265 mm. Vnkonstrukci stropun1.NP senvyskytujenhodně 

atypickýchnrozměrů. 

Stropnínpanely podnstěnami tloušťkyn190 mm budounprobetonoványnbetonemnC 

25/30, nXC1.  

Stropnínpanely budounuloženy nanželezobetonovýchnvěncích v šířcen100 mm a 

budounpokládánynna maltovénlože tl. 15nmm znmaltynMCn5.  Spárynmezi panelynbudou 

opatřenynzálivkovounvýztužín10n505n ( R ) a zálivkovýmnbetonemnC 20/25, nXC1 s jemnou 

zrnitostíndo 4 mm. 

Veškeré prostupynZTI budounopatřenynpožárníminuzávěrynPROMAT.  

 

Střešnínkonstrukce 

Střechannadnobjektem je navržena jakonplochá snminimálním sklonemn2%. Jednánse 

o střechunjednoplášťovounannepochozí. Nosnounkonstrukcinstřechyntvořínželezobetonové 

prefabrikovanénstropnínpanely GOLDBECKnSPIROLL (viz. vodorovnénkonstrukce).  

 

Schodiště 

V objektunje navrženonschodiště propojujícíndvě nadzemnínpodlaží. Jednánse o 

prefabrikovanénschodištěnGOLDBECK, které jennavrženo jakonjedenncelek. Schodištěnbude 

akustickynodizolovánonna základovéndesce izolacínSchocknTRONSOLEntyp B. Uložení 

podestynna stěnu tloušťkyn440 mmn (doplněnanželezobetonovým věncemnpro uložení 

schodiště) a uloženínramene nanželezobetonovýnvěnec, který jenpodporovánnstěnou 

tloušťkyn190 mm budenakustickynodizolováno prvkemnSchock TRONSOLEntyp F. Po 

obounstranách schodištěnbude provedenanspárová akustickánizolace SchocknTRONSOLE 

typ L.  

 

SOn02 – Garážovánocelovánhala 

 Základovénkonstrukce 

Jsounnavrženynmonolitickénželezobetonové patkynz betonu třnC 25/30, nXC 2na 

konstrukčnínvýztuže znoceli 10 505 ( R) . Dimenzenzákladů jennavržena dlenzatížení 

jednotlivýchnsloupůnobjektu.  

Základovýnpas, kterýnsousedí s objektemnSOn01 bude poncelé výšcenvylitýnbetonem 

C25/30, nXC2. 
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Mezinzákladovénpatky budounprovedeny prefabrikovanénzákladovénprahy 

z betonunC 25/30, nXC2 vyztuženynkonstrukčnínocelí 10n505n (R). V prazíchnbudou 

vybudovanénozuby nanosazení nanpatky a otvorynpro vrata andveře. Základovénprahy 

budou uloženynna štěrkopískovýnpodsyp tl. n150 mm. 

 Podsypynpodnpodlahovoundeskounbudounprovedenynze štěrkopískunfrakcen0-32 

mm anřádně zhutněnynpo vrstváchnvýšky max. n200 mmnnanEdef = 30 MPa. 

Hloubkanzaložení jenvždy podnvrstvaminnavážek. Spodnínvoda neovlivnínzaložení 

stavby. Jentřeba zabránitnstékánínsrážkovýchnpovrchových vodnna obvodnstaveniště!  

Přinprovádění základů je nutnénprovézt prostupynpro přípojkynstavby, tyto 

prostupynbudou vytvořenynpomocínchrániček.  

 

Svislé nosné konstrukce 

Hlavnínnosnounsvislou konstrukci tvořínocelovénsloupy plnéhonotevřenéhonprofilu 

HEBn300 z oceli Sn235. Dimenzensloupů jennavržena dlenzatížení nanjednotlivénsloupy 

objektu. Sloupynjsou napojenynna základovénpatky přesnkonstrukcinpatního plechu, která 

je navařenanna profilnsloupu. Jedná se onplechntl. 50 mm anrozměrechn500 x 500 mm. Patní 

plechnje zakotvennk patcenpřes 4 šroubynM 20 – 8.8 délky 700 mm, kterénjsou vnpatce 

uchycenynpřes chemickounkotvu. Ponvyrovnání sloupůnbude provedenonpodlitínplechů 

znplastbetonu.  

 

Vodorovnénnosnénkonstrukce 

Hlavnínnosnou vodorovnounkonstrukcintvoří ocelovánpříčle plnéhonocelového 

profilunIPE 450 znoceli Sn235. Dimenze příčlenje navrženandle zatíženínna střešnínrovinu a 

samotnénpříčle. Příčlenje napojenanna ocelovénsloupynsvary. Ocelovánpříčle tvořínsedlovou 

střechuno sklonu 11°. Spojenínpříčlí jenzajištěnonsvary. V rámovémnrohu je navržennnáběh 

z polovinynprofilunIPE 450.  

Nosnounkonstrukcinpro zavěšenínpojezdu vratntvoří profilynIPE 120, kterénjsou 

přivařenynnanpříčle.  

 

Zavětrování 

Zavětrovánínv úrovni střechynje prvotněnzajištěnontrubkaminTR 108x8, nkteré slouží 

kenzkrácení vzpěrnénvzdálenosti anvůči klopení rámu vnpodélném směru. Tytontrubky 

budounpřivařeny nanplechy tl. 10 mm -  S 235, které budounzároveň sloužitnjakonvýztuha 

mezinpásnicemi příčle. Mezi prvníndva pásy těchtontrubek budenprovedenonkřížové 
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zavětrovánínz trubeknTR 80x8, kterénbudou napojenynk příčli antrubce TRn108x8npřes 

plechyntl. 10 mm -nS 235, kterénbudou navařenynna tytonkonstrukce. Spojenínzavětrování a 

plechunbude opět provedenonsvařením.  

Zavětrovánínstěn je řešenontrubkaminTR 108x8nkvůli velkýmnrozměrůmntěchto 

konstrukcí. Napojení kensloupům budenprovedeno přesnplechyntl. 10 mm –nS 235.  

  

c) Hodnotynužitných, klimatických andalšíchnzatíženínuvažovanýchnpři návrhunnosné 
konstrukce 
 
Přinnávrhunkonstrukcínbylo použitonněkolik užitnýchnzatížení: 

� A – obytnénplochy 

� B – kancelářskénplochy 

� C5 – plochy, kde můžendojít k vysokénkoncentracinlidí 

� H – střechynnepřístupné snvýjimkou běžnénúdržby 

� G – dopravnínanparkovací plochy 

� Zatíženínod sněhun– sněhovánoblast I. 

� Zatíženínodnvětru – větrnánoblast II. 

� Zatíženínodntechnologií  

 

Při návrhunbylo použitondílčíchnsoučinitelůnzatížení. Pronstálá zatíženínje uvažováno 

s hodnotoun1,35 a u proměnnýchnzatížení jenhodnotan1,5.  

 
d) Návrhnzvláštních, neobvyklýchnkonstrukcínnebontechnologickýchnpostupů 

 
U projektunhasičské zásahovénstanice pronobce do 2500 obyvatelnnení nutné 

návrhu zvláštníchna neobvyklýchnkonstrukcí a technologickýchnpostupů. 

 

e) Zajištěnínstavebnínjámy 
 

V případěnnutnosti provedenínstavební jámy, budentato jámanvhodněnzapažena 

a budendbáno nanpravidlanBOZP. 

 

f) Technologickénpodmínkynpostupunprací, kterénby mohlynovlivnit stabilitunvlastní 
konstrukce, případněnsousednínstavby 
 

Přinrealizaci stavebníchnprací budenrespektováno zněnínplatnýchnČSNnnorem 

pro jednotlivénčásti. Běhemnvýstavby je nutnéndbát na stabilitunvšechnkonstrukcí. 

Běhemnprací jennutné dodrženínpravidelnBOZP.  
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Přednpokládánímnstropníchnpanelů je nutné, aby věncendosáhlindostatečné 

pevnosti. Je nutné dbát, abynnedošlo knlokálnímunpřetížení stropnínkonstrukcenpři 

prováděnínstavby.  

Násypy budounhutněnynponvrstvách. 

 
g) Zásadynpronprováděnínbouracích anpodchycovacíchnprací a zpevňovacíchnkonstrukcí 

činprostupů 
 

Pronstavbu nejsounnutné žádnénbourací a podchycovacínpráce.  

Prostupynstropní konstrukcínbudounprovedenyndle projektovéndokumentace a 

budounzhotovenyndodavatelinstropnínkonstrukce. Prostupynvnostatníchnkonstrukcí 

budou provedenyndle náležitýchntechnologickýchnpostupů. 

 
h) Požadavkynna kontrolunzakrývanýchnkonstrukcí 

 
Jennutné stavbunprůběžněnfotografovat. Přinprovádění základovýchnprací je 

nutnánpřejímka základovénspáry, vyztuženínzákladovýchnpasů anpatek, vyztužení 

podlahovýchndesek. Přednbetonáží ztužujícíchnželezobetonovýchnvěnců bude 

převzatanvýztuž tétonkonstrukce. Garážovánhala bude kompletněnzkontrolovánanpřed 

provedenímnopláštění.  

Při prováděnínrozvodů vody, elektriky, kanalizacenanvzduchotechnikynjennutné 

přednzaplentovánímnvyfotografovatnvšechny trasyntěchtonrozvodů. 

 
i) Seznamnpoužitých podkladů, norem, technickýchnpředpisů, odbornénliteratury, 

výpočetníchnprogramůnapod. 
 

Výpisnnorem jenuveden v „seznamunpoužitýchnnorem“. 

 
j) Specifickénpožadavky nanrozsah a obsahndokumentacenpro prováděnínstavby, 

případněndokumentacenzajišťované jejímnzhotovitelem 
 

Nejsounevidoványnžádné speciálnínpožadavky. Pronzhotovení dokumentacenpro 

prováděnínstavbynbude použitanvyhláška č. n499/2006 Sb. nve zněnínvyhláškyn62/2013 Sb.. 

Dokumentacenbude obsahovatndetailnější dodavatelskoundokumentaci antechnologické 

postupy, které budounpoužitynnanstavbě. 
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D.1.2) VÝKRESOVÁNČÁST 
 

Výkresovánčást tohoto oddílunje umístěna venvýkresové částinbakalářské práce. 
 
 

D.1.2) STATICKÉNPOSOUZENÍ 
 

Vybranénnosné konstrukčnínprvky jsou navrženynv souladu snplatnými 

normaminČSN.  

Bylonpoužito několiknprogramů: 

� FINEnEC – modulyn2D, 3D, Ocel, Ocelovénspoje, Zatížení 

� FINE GEO – modulnPatky 

� MSnOFFICE 365 – WORD, nEXCEL 

Veškerénvýpočty jsounzaznamenánynv přílozenbakalářskénpráce. 

 

D.1.2) PLÁN KONSTROLYNA SPOLEHLIVOSTINKONSTRUKCÍ 
 

V bakalářskénpráci nenínvypracováno. Je nutnénvyhotovenínautorizovanou 
osobou. 
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D.1.3) POŽÁRNĚNBEZPEČNOSTNÍNŘEŠENÍ 

D.1.3) TECHNICKÁNZPRÁVA 
 

Obsahna rozsahnpožárně bezpečnostníhonřešení je dán vnprováděcí 

vyhlášce č. n246/2001 Sb., o požárnínprevenci, vydané k zákonu č. n133/1985 Sb, o 

požárnínochraně. 

 
1) Seznamnpoužitých podkladůnpro zpracovánína seznam použitýchnČSN (jakonpodklady 

slouží i stavebnínvýkresy apod.). 

 

� ČSNn73n08n02 – Nevýrobnínobjekty 

� ČSNn73n08n04 – Výrobnínobjekty 

� ČSN 73n08n10 

� ČSNn73n08n18 – Projektovanénosoby 

 

2) Situační, dispozičnína konstrukčnínřešení objektu – stručnýnpopis stavbynz hlediska 
stavebníchnkonstrukcí, dispozičníhonuspořádání, výšky stavby, účelunstavby, umístění 
stavbynve vztahunk okolnínzástavbě, npřístupovénkomunikace, ninženýrskénsítě, 
případněnpopis technologienprovozu. 

 

Stavbanbudenvyužívánanjakonhasičská zásahovánstanice kategorienP4, 

prondeseti člennounčetu s velitelemnstanice, ve třechnsměnách. Hasičskánstanice 

budenpokrývat střed městanPlzně. Návrhnodpovídá vyhlášcen247/2001 Sb.. 

Objekt jenrozdělen nanadministrativní částnSOn01 a garážovénstání SO 02. 

Administrativnínčást má dvěnnadzemní podlaží, kde prvnínpodlaží je 

využívání pronhasičskou techniku, skladyna šatnu a druhénpodlaží je 

využívánonpro noční pohotovost, dennínaktivity a kancelářenvelitele. Garážové 

stánínje určené pro třinzásahovánvozidla 

 

Základní kapacity stavby: 

- zastavěnánplochanobjektu 594 m2 

- obestavěnýnprostorndomu 4480 m3 

- užitnánplocha   824 m2  

- početnpodlaží  2 nadzemní 

- užitná plocha 1.NP  292 m2 

- užitná plocha 2.NP  292 m2  
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- užitná plocha garáží  240 m2 

- početnčlenůnnansměně  10 

- početnparkovacíchnmíst 15+2 

 

Administrativnínčást i garážovénstání jsou tvarunobdélníka. 

Administrativnínčást je ukončenanplochou střechou snatikou a garážovánhala je 

tvořenansedlovou střechountaké s atikou. Fasádanobou objektů jentvořena 

plechy, kde nanadministrativnínčásti budounpoužity plechovénkazety a na 

garážovémnstání panelynKingspan. Barevné řešenínstanice je orientovánondo 

obvyklýchnbarev hasičskéhonzáchrannéhonsboru tzn. tmavěnmodrá, červená a 

lesklánlehce šedivánažnbílá. 

V 1.NPnhasičské zásahovénstanice jsou místnostinspíše pronprovoz 

stanice anskladování pomůceknhasičů potřebných knzásahům. Jsou zdensklady 

hadic, pohonnýchnhmot a ostatníhonvybavení (dýchacínpřístroje, hasicí 

přístroje….), dále je zdenšatna, prádelna prončištění pracovníchni zásahových 

obleků, spojovánchodba ansprchy. V prostorungaráží jenumístěná místnostnpro 

hrubounočistu zásahovýchnobleků.  

Ve 2.NPnjsounmístnosti pronpohodlí hasičůna pronadministrativní 

činnostinhasičskénstanice. Jsou zdenmístnosti pronnočnínpohotovost, denní 

místnost, kteránmůže sloužit i jakonzasedací, kanceláře, kuchyňkanansociální 

zařízení.  

Garážovénstání je určenonpron3 zásahovánvozidla různéhontypu, jsou 

zdennavrženynprostory pronukládání zásahovýchnobleků, kterénbudou 

připravenynihned k zásahunhasičů.  

Vlastnínstavba nepodléhánvyhlášce č. n398/2009 Sb. onobecných 

technickýchnpožadavcíchnzabezpečujících bezbariérovénužívánínstaveb. 

V areálunstavby jsou navrženandvě stání proninvalidy. 

 

3) Posouzenínpožárnínbezpečnosti: 
3.1  Požárněntechnickéncharakteristikynkonstrukcínobjektu – zatříděnínstavbyna 

určenínnorem, podle kterýchnse budenobjekt posuzovat, určenínkonstrukčního 
systému, požárnínvýšky objektunapod. 

Konstrukčnínsystém administrativnínbudovy – DP1. K posouzenínbude 

použitonhlavních noremnČSN 73n08n02 a ČSNn73n08n04. nPožárnínvýška 

administrativnínbudovy je 3,675 m. 
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3.2  Rozdělenínobjektu nanpožárnínúseky. 

Celkemnv objektunbude 8npožárníchnúseků. 

Požárnínúseky viz. výkresynzjednodušenéhonkonceptunPBŘ. 

Označení Název 

N 01.01 Garážnn 

N 01.02 Skladnpohonnýchnhmot 

N 01.03 Dílnanansklad 

N 01.04 Šatnanvčetně sociálníchnzařízení anprádelny 

N 01.05 Technickánmístnost 

N 01.06/N2 Chodban– nechráněná úniková cesta 

N 01.07 Skladnhadic 

N 02.08 2.NPnbez prostorunschodiště 

 

3.3  Výpočetnpožárníhonrizikan (popřípaděnekonomického rizika), stanovenínstupně 
požárnínbezpečnosti anposouzení velikostínpožárníchnúseků. 

 

Výpočetnvýpočtového požárníhonzatížení je provedennv programunMS 

OFFICE. Stálé požárnínzatížení je uvažovánon10 kg/m2 (dveře, okna, podlahy) a 

nahodilénzatížení včetně součinitele annvychází z normy ČSNn73n08n02 přílohynA. 

 Výsledky těchtonnalezených hodnotnzhodnotím v následujícíntabulce: 

 

Označení Výpočtové 
požární 
zatížení ( kg/m2 
) 

Stupeň 
požární 
bezpečnosti 

Posouzení velikostí 
požárních úseků 

N 01.01 15 I. Vyhovuje 

N 01.02 69 III Vyhovuje 

N 01.03 57 II. Vyhovuje 

N 01.04 14 I. Vyhovuje 

N 01.05 26 II. Vyhovuje 

N 01.06/N2 8 I. Vyhovuje 

N 01.07 14 II. Vyhovuje 

N 02.08 27 II. vyhovuje 
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3.4  Požadavkynna požárnínodolnost stavebníchnkonstrukcí – zhodnocení 
navrženýchnstavebních konstrukcína požárníchnuzávěrů z hlediskanpožární 
ochranyna zhodnocenínnavržených stavebníchnhmot (stupeňnhořlavosti, 
odkapávánínv podmínkáchnpožáru, rychlostnšíření plamenenpo povrchunapod.). 

V objektu se nachází maximálnínstupeň požárnínbezpečnosti třídynIII.  

 

Administrativní budova: 

Konstrukce 

SPB 

M
at

er
iá

l 

M
ax

. S
P

B
 

O
d

ol
n

os
t 

P
os

ou
ze

n
í 

II. III. 

Požární stěny 

- Nadzemní 

 

30 DP1 

 

45 DP1 

 

Porothermn19nAKU 

 

III. 

 

REI180 DP1 

 

Ok 

Obvodové stěny 

- Nadzemní 

 

30 DP1 

 

45 DP1 

 

Porothermn30nAKU 

 

III. 

 

REI180 DP1 

 

Ok 

Požární uzávěry 

- Nadzemní 

- Poslední p. 

 

15 DP3 

15 DP3 

 

30 DP3 

15 DP3 

 

VEKRAnCLASSIC 

VEKRA CLASSIC 

 

III. 

II. 

 

EI 30 DP3 

EI 30 DP3 

 

Ok 

Ok 

SNK uvnitř 

- Nadzemní 

 

- Poslední p. 

 

30 

 

15 

 

45 

 

30 

 

Porothermn19/30nAKU 

ŽBKnstropntl. 265 mm 

Porothermn19/30 AKU 

ŽBKnstropntl. 265 mm 

 

III. 

III. 

II. 

II. 

 

REI180 DP1 

REI 50 

REI180 DP1 

REI 50 

 

Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Nenosné kce - - Porothermn11,5 mm II. EI 180 DP1 Ok 

Šachty 

- Dělící kce 

-  Uzávěry 

 

 

30 DP2 

15 DP2 

 

30 DP1 

15 DP1 

 

Ytongn75 mm 

KovovándvířkanSP 

Ucpávkyn 

 

II. 

II. 

II. 

 

REI120  

REI 45 

EI 45 

 

Ok 

Ok 

Ok 

 

Garáže: n 

Opláštěnína nosnánkonstrukce garážovénhaly prongaráže skupinyn2 musí 

splňovatnpožární odolnostnEI 30 – D1. 

Kde požárnínodolnost ocelovýchnkonstrukcí budenzajištěnannátěrem 

PROMAPANT. Opláštěnínhaly je provedenonze systémovýchnizolačníchnpanelů 

KINGSPAN, nkde opláštěnínstřech je z panelůnTL – EI 30 anopláštěnínstřechy je 

z panelunX – DEK –nREI 30.  
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3.5  Únikovéncesty – posouzenínzpůsobů a možnostínevakuace osob, zvířat a 
majetku, stanoveníndruhů a počtunúnikových cest, jejichnkapacity, provedení a 
vybavení, možnostinprovedenínpožárníhonzásahu. 

V objektunjsou navrženy pouzennechráněné únikovéncesty. 

 

Nechráněnánúniková cesta z 2.NP přesn1.NP na volnénprostranství 

V objektu je navržená nechráněnánúniková cesta v administrativnínbudově, 

která vede přes dvěnnadzemnínpodlaží.  

Délkannechráněné únikové cesty jen18 m (měřeno odnosy dveřínvýchodu). 

     Vstupní informace: 

o Předpokládanýnpočetnevakuovanýchnosob: 

� Celkem 15 a ponpřenásobení součinitelemncelkem 23 osob. 

o Součinitel rychlostinohřívání z hlediskancharakteru hořlavýchnlátek a = 1 

o Počet evakuovanýchnosob v jednomnpruhu (dle ČSNn73n08n02) K = 45 

� Uvažováno  - po schodechndolu 

o Součinitel vyj. Podmínkynevakuace (dlenČSNn73n08n02) s = 1 

Zjednodušenénposouzení: 

1) Počet únikových cest 

DlenČSN 73n08n02 – Tabulka 17 

 Je mezní početnunikajících osobn120. 

 120>30 

Postačí jednanúnikováncesta. 

 

2) Délkanúnikovéncesty 

DlenČSN 73n08n02 –nTabulka 18 

Jenmezníndélka 25 m. 

 2 >18 

Délka únikové cesty je postačující. 

 

3) Šířkanúnikovéncesty  

� =
�

�
∗ � =

23

45
∗ 1 = 0,51 

Únikovýnpruh – 550 mm 

Minimálnínšířka: 0,51 * 0,55 =0,28 m 

Skutečnánšířka: 1,25 m 

Šířkanúnikové cestynvyhovuje. 
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Požárnínuzávěry ústící donNÚC musí splňovatnpožadavek nanpožární 

odolnost EIn15nDP3 (minimálně, viz tabulkanvýše – Požadavky na požární 

odolnostnkonstrukcíndle ČSN 73 0802 tab.12), normandoporučuje pronveškeré 

požárnínuzávěry požárnínodolnost EIn30nDP3. 

  

3.6  Odstupovénvzdálenosti – stanovenínodstupových, případněnbezpečnostních 
vzdáleností anvymezení požárněnnebezpečného prostoru, posouzení 
odstupovýchnvzdáleností venvztahu k okolnínzástavbě, sousednímnpozemkům, 
případněnvolnýmnskladům. 

 

Bezpečnostnínvzdálenost 

�0 = �� ∗ ��� 20 = 8,25 ∗ ��� 20 = 3 � 

 

Požárnínúsek N 01.02 

Výpočtovánpožárnínzatížení:   ! = 69 #$ �2⁄  

Požárnínvýškanúseku:  �� = 3,25 � 

Délkanobvodové stěnynv požárnímnúseku:                                        � = 4,4 � 

Požárně otevřené plochy:                                                                  &�0 = 5,3  �2 

&� = �� ∗ � = 3,25 ∗ 4,4 = 14,3 �2 

�
0

=
&�0

&�

∗ 100 =
5,3

14,3
∗ 100 = 37 % 

() = *, + , 

 

Požárnínúsek N 01.03 

Výpočtovánpožárnínzatížení:   ! = 57 #$ �2⁄  

Požárnínvýškanúseku:  �� = 3,25 � 

Délkanobvodové stěny vnpožárnímnúseku:                                        � = 16 � 

Požárněnotevřenénplochy:                                                                  &�0 = 16  �2 

&� = �� ∗ � = 3,25 ∗ 4,4 = 52 �2 

�
0

=
&�0

&�

∗ 100 =
16

52
∗ 100 = 30,7 % 

() = -, * , 

 

Vyhodnocení:  

� Odstupnna jižní straně budenuvažován délkyn6,4 m 

� Ostatnínodstupy budounuvažoványndo délkyn3 m 
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Požárněnnebezpečný prostornnezasahuje na cizínpozemky. Hranice 

požárněnnebezpečného prostoru nezasahujendonzástavby, pouze nanveřejné 

prostranství.  

 

3.7  Stavebněntechnickánzařízení – zhodnoceníntechnických nebontechnologických 
zařízenínstavby (odvětrání, rozvodná potrubí, vzduchotechnickánzařízení, 
vytápění, prostupynapod.). 

 

 Elektroinstalace 

Budenprovedena s ohledem na druhnprostředí v souladuns platnýminČSN. 

Případnénpřipojení zařízení, sloužícíchnprotipožárnímunzabezpečení budenvedeno 

samostatnýmnvedením, které musí být funkčnínpo celou dobuneventuálního 

požáru. 

Všechnynelektrické spotřebičenbudou instaloványndle ČSN 06n1008 

(Požárnínbezpečnostntepelných zařízení) 

Vzduchotechnika 

Veškeránnavržená VZTnzařízení budounrespektovat ČSNn73 08n72. Na 

průchodunpožárně dělícíminkonstrukceminbudou tyto rozvodynopatřeny 

požárními klapkamins odolnostínmin. 30nmin, případněnbude potrubí vnceléndélce 

průchodunopatřeno protipožárnínizolací, případně budenobezděno. 

Vytápění 

Jakonzdroj tepla proncelý objekt je použitntepelnýnvýměník, který je 

připojennna přípojkunhorkovodu. Pro instalacentepelných spotřebičůnplatínČSN 06 

1008. 

Bezpečnénvzdálenosti odnspotřebičů 

Dlentab.1 ČSNn06n1008 musí býtnzachovány bezpečnénvzdálenostinod 

povrchůnstavebních konstrukcína dalšíchnpředmětů znhořlavých hmot, a tonve 

směrunhlavního sálánín750/300 mm, v ostatních směrechnpak 200/100 mm, pokud 

nenínvýrobcem uvedenonjinak. 

3.8  Zařízenínpro protipožárnínzásah: 

3.8.1 Návrhnpočtu přenosnýchnhasicích přístrojů (PHP) – stanovenínpočtu, 
druhů anrozmístění hasicíchnpřístrojů, případněndalšíchnvěcných 
prostředkůnpožárnínochrany. 
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Přenosné hasicí přístroje:  

Umístění Druh Hasicí 
schopnost 

Počet 

2.NP ( chodba) pěnovýn 21An 2 

1.NP ( chodba) pěnovýn 21An 2 

Sklad hadic pěnovýnn 21An 1 

Dílna práškový 21An 1 

Domovní rozvaděč práškovýn 21An 1 

Tech. místnost 1.PP práškovýn 21An 1 

Sklad poh. hmot pěnovýn 43An 1 

Garáže pěnovýn 43An 2 

Výpočet přenosných hasicích přístrojů – garáže 

nr = 0,15(S ∗ a ∗ c3)1 2⁄
≥ 1 

S …. Plocha …. 240 m2 

a… 1,0 

c3… 0,5 

nr = 0,15 ∗ (240 ∗ 1 ∗ 0,5)1 2⁄
≥ 1 

nr = 1,7 ≥ 1 

Umístěnínhasicíchnpřístrojů 

Umístěnínhasicích přístrojůnbude v souladuns normou onpožární 

prevencintak, aby umožňovalo jehonsnadné a rychlénpoužití. Hasicínpřístroje se 

umístí tak, aby byly snadnonviditelné a volněnpřístupné. 

Přenosnýnhasicí přístrojnbude umístěnnna stěně. Rukojeťnhasicího 

přístrojenmusí být nejvýšen1,5 m nadnpodlahou. 

V souladu snnormou o požárnínprevenci budenpři kolaudacinprokázána 

provozuschopnostnhasebníchnpřístrojůndokladem o jeho kontrolenprovedené 

podlenpodmíneknstanovenýchnvyhláškou, kontrolnímnštítkem anplombou 

spouštěcínarmatury. 

Kontrolanfunkčnostinhasicího přístrojense provádí vnrozsahu a 

způsobemnstanovenýminprávními předpisy, normativníminpožadavky a 

průvodníndokumentací výrobcenpo každémnjeho použití nebontehdy, vznikne-

li pochybnostno jeho provozuschopnostina nejméně jednunza rok. První 

kontrolanprovozuschopnostinhasicího přístrojenmusí býtnprovedena nejdéle 

jedennrok před jehoninstalací. 
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3.8.2 Požárnínvoda – určenínzpůsobunzabezpečenínstavby požárnínvodounvčetně 
rozmístěnínvnitřních a vnějšíchnodběrnýchnmíst (vnitřnínhydranty atd.), 
případněnzabezpečení jinýchnhasebních látek vntěch případech, kdynnelze 
použítnvodu jako hasebnínlátku. 

 

ZÁSOBOVÁNÍNVODOU – VNĚJŠÍNODBĚRNÍNMÍSTA 

Venvzdálenostindo 20 m, západněnod objektu, na ulici, je navržený 

nadzemnínhydrant. Je umístěn nanveřejném rozvodu vodovodunDNn300, který 

je v provozunanfunkční. 

 

3.8.3 Přístupovénkomunikace, nástupnínplochy – příjezdovénkomunikace, 
případněnnástupní plochynpro požárníntechniku. 

Příjezdovánkomunikace pronpříjezd hasičů je ponmístnínjednosměrné 

komunikacinšířkyn6,0m, která sennachází na severnínstraně odnobjektu. Nad 

komunikacínse nenacházínžádné objekty, tzn., že jensplněn požadaveknna 

průjezdnýnprofil. U objektunnení potřebanzřizovat nástupnínplochu – požární 

výškanobjektu h < 12 m. Přístup na střechu je vedennskrze požárnínžebříky. 

 

3.9  Požárněnbezpečnostnínzařízení – návrh, způsobnrozmístění aninstalace 
v objektun (např. elektrickánpožárnínsignalizace). 

Nouzovénosvětlení budenzajištěno pondobu 30 minut. 

Kabelovénrozvody napájejícínPBZ budounzajišťovatncelistvostnobvodu – 

odolnostnprotinzkratu. 

 

4) Bezpečnostnínznačkynantabulky – jejichnrozsah a způsobnrozmístění (v souladuns ČSN 
ISO 3864:1995na ČSNnISOn3864-1:2003). 

Únikovéncesty budounoznačeny značkaminpodle ČSNnISOn3864 anpodle 

nařízenínvládynč.11/2002nSb. tak, abynunikajícínosoby bylynv každémnmístě 

objektunjednoznačněninformovány onsměrunúniku. Zároveň se takénmusí 

označitnvšechny cestynanvýchody, které knúniku nelzenpoužít. Značkynmusí být 

viditelnéni při výpadkunproudu zndistribučnínsítě (nouzovánsvítidla, pásky). 

V objektunmusí být zřetelněnoznačennhlavnínrozvaděčnel. Energie anhlavní 

uzávěrnvody. Tytonuzávěry musínbýt dobřenviditelné a trvalénpřístupné. 

U elektrickýchnzařízení musínbýt označennzákaz hašenínvodou a 

pěnovýminhasicíminpřístroji. 
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5) Závěr – zhodnocení, nzda je objektnvyhovující znhlediska požárnínochrany, vnpřípadě 
nevyhovujícíhonstavu navrženínpatřičnýchnopatření. 

Bylonprovedeno posouzeníndispozice objektunzásahovénhasičské 

stanice. Stavbunje možné znhlediska požárnínbezpečnosti ponvypracování DSPna 

projednánína zapracovánínpřípadných změnns autorizovanýmntechnikem 

požárnínbezpečnosti realizovatnpři splnění aktuálníchnpodmínek.  

Dálenjenvyžadováno: 

1) Stavebníkn (dodavatel, investor) musínv dostatečnémnpředstihu před 

místnímnšetřením podatnžádost anvyzvatnHZS knprovedenínzávěrečné 

prohlídkynstavbyndle §31, nodst, 1npísm. c) nzákonan133/1895 Sb. nOnpožární 

ochraně, venznění pozdějšíchnpředpisů. 

2) Je požadovánonpředložitndokladyndle vyhl. n246/01nSb., a tonzejménanpro 

požárněnbezpečnostnínzařízení anhasicínpřístrojendlenvyhl. n246/01nSb. Jde 

zejménanon§6 až §10. nDále jenpožadovánonpředložitndoklady odnjednotlivých 

konstrukcí anmateriálůndle zákonan22/97nSb. A navazujícíchnNV, zejménanNV 

163/2002nSb. 

3) Hasicínpřístroje anbezpečnostníntabulky budounosazeny dlentextunvýše a 

k místnímunšetření budenprokázána jejichnprovozuschopnostnanfunkčnost. 

4) Budoundodrženynpožadavkynna technickánzařízení, požárněnbezpečnostní 

zařízenína chráněnounúnikovouncestu. 

 
 
 

D.1.3) VÝKRESOVÁNČÁST 
 

Nenínsoučástí bakalářskénpráce na téman „Projekt – Hasičskénzásahové 

stanicenpronobce do 2500nobyvatel“. 

Je vypracovánnpouze konceptnřešení PBŘ, jednoduchýminschématy. 
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D.1.4) TECHNIKANPROSTŘEDÍNSTAVEB 

D.1.4) TECHNICKÁNZPRÁVA 
 

Kanalizacen 
Novánpřípojka budenvytvořena z KGnsystému DNn200 anbude 

napojenandonstávajícího kanalizačníhonřadu DNn600. Délkanpřípojky se 

odhadujenna 26 – 28 m podlenvýškové úrovněnřadu. Přípojkanbude 

řádněnuložena a obsypanánpískem. Přípojkanbude takénoznačena 

výstražnounfolií dle hloubkynuložení. Přípojkunje nutnénodzkoušet. 

Připojovacínpotrubí od zařizovacíchnpředmětů budensystému 

HT DNn40 – 110. Připojovacínpotrubí budenvedeno v předstěnáchna 

v drážkáchnstěn, jeho minimálnínsklonnbuden2%. Svislénstoupacínpotrubí 

budensystémunHT DN 110 –n125 a budenvyvedeno nadnstřechu, kde 

bude ukončenonodvětrávacínhlavicí. Stoupacínpotrubí budenobezděno 

příčkovkounYTONG 75 mm anebonbude zaplentovánonvenzdi. Stoupací 

potrubí budenv každémnpatře opatřenončistícímnkusem, v místěntohoto 

kusu budouninstalována revizníndvířka. V místechnprostupůnbudou 

otvory kolemnpotrubí opatřenynmanžetaminPROMAT. Ležaténpotrubí je 

navrženo ze systémunKG DNn125 –n150. Kde ležaténpotrubí budenřádně 

uloženo donpískového ložena poténnáležitěnobsypáno. Trasynležaté 

kanalizace jsounvyznačeny v konceptunležaténkanalizace. Pronvpusti 

v místnostingaráží bude samostatnánležatánkanalizace, kteránvyústí 

v odlučovači ropnýchnlátek. 

Odvodněnínstřech je řešenonpomocí vpustí. Voda jenodváděna 

gravitačně. 

Svislé vedeníndešťové kanalizacenv objektunadministrativní 

budovynje řešeno v šachtách, kde totonvedení budenopatřeno 

akustickounizolacínISOVER. Ležaténsvody dešťovénkanalizace jsou 

vyvedenynz objektu do reviznínšachty. 

Po vyústěnínvšech tří ležatýchnvedení a ukončenínrevizními 

šachtamin (odlučovačemnropných látek) bodu tyto vedenínsvedena do 

jednoho. V místěnstyku všech třínvedení bude provedenanreviznínšachta. 
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Vodovod 
Novánpřípojka budenvytvořena znHDPE 100nSDRn17 (nPN 12,5) 

DNn160 a budennapojena donstávajícíhonvodovodníhonřadu DNn300. 

Délkanpřípojky senodhaduje nan26 – 28 m podlenvýškové úrovněnřadu. 

Přípojkanbude řádně uloženana obsypanánpískem. Přípojkanbude také 

označenanvýstražnou foliíndle hloubkynuložení. Přípojkunje nutné 

odzkoušet. 

Teplánužitková vodanbude zajištěnanhorkovodem. Vntechnické 

místnosti budenosazená výměníkovánstanice, pronregulaci teplénvody.  

Vnitřnínrozvody budounřešeny v systémunPPR FVnPlast PNn20 

z PPntrubek. Rozvodynbodu vedenynv drážkáchna předstěnách. Vnmístě 

prostupůnbudou rozvodynopatřeny protipožárnínmanžetounPROMAT. 

Veškerénrozvody budounizolovány.  

 

Zařizovacínpředměty 

Rozmístění jenurčeno projektovoundokumentací. Záchody 

budounřešeny jako zavěšenénse systémemnGEBERIT. Pisoárynbudou 

obsahovatnpohybovénčidlo. Výtokovénarmatury, veškeréntypy 

zařizovacíchnpředmětů budounupřesněny investorem stavbynběhem 

výstavby. 

 

 

D.1.4) VÝKRESOVÁNČÁST 
 

Nenínsoučástí bakalářskénpráce na téman „Projekt – Hasičskénzásahové 

stanicenpronobce do 2500nobyvatel“. 

 

D.1.4) SEZNAM STROJŮNA ZAŘÍZENÍ ANTECHNICKÉNSPECIFIKACE 
 

Nenínsoučástí bakalářskénpráce na téman „Projekt – Hasičskénzásahové 

stanicenpronobce do 2500nobyvatel“. 
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D.2) DOKUMENTACENTECHNICKÝCHNA 
TECHNOLOGICKÝCHNZAŘÍZENÍ 

 

Nenínsoučástí bakalářskénpráce na téman „Projekt – Hasičskénzásahové 

stanicenpronobce do 2500nobyvatel“. 
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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD 

KATEDRA MECHANIKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

E. DOKLADOVÁ ČÁST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce:  

Projekt – Hasičské zásahové stanice pro obce do 2 500 obyvatel 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 
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E.1) ZÁVAZNÁNSTANOVISKA, ROZHODNUTÍ, NVYJÁDŘENÍ 
DOTČENÝCHNORGÁNŮ 

 

Nenínsoučástí bakalářskénpráce na téman „Projekt – Hasičskénzásahové 

stanicenpronobce do 2500nobyvatel“. 

E.2) STANOVISKANVLASTNÍKŮ VEŘEJNÉNDOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY 

 

Nenínsoučástí bakalářskénpráce na téman „Projekt – Hasičskénzásahové 

stanicenpronobce do 2500nobyvatel“. 

 

E.3) GEODETICKÝNPODKLAD PRONPROJEKTOVOUNČINNOST 
ZPRACOVANÝNPODLE JINÝCHNPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Nenínsoučástí bakalářskénpráce na téman „Projekt – Hasičskénzásahové 

stanicenpronobce do 2500nobyvatel“. 

 

E.4) PROJEKTNZPRACOVANÝ BÁŇSKÝMNPROJEKTANTEM 
 

Nenínsoučástí bakalářskénpráce na téman „Projekt – Hasičskénzásahové 

stanicenpronobce do 2500nobyvatel“. 

 

E.5) PRŮKAZNENERGETICKÉNNÁROČNOSTI BUDOVYNPODLE 
ZÁKONUNO HOSPODAŘENÍNS ENERGIÍ 

 

Nenínsoučástí bakalářskénpráce na téman „Projekt – Hasičskénzásahové 

stanicenpronobce do 2500nobyvatel“. 

 

E.6) OSTATNÍNSTANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A 
VÝSLEDKYNJEDNÁNÍ VEDENÝCHNV PRŮBĚHU 
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

 

Nenínsoučástí bakalářskénpráce na téman „Projekt – Hasičskénzásahové 

stanicenpronobce do 2500nobyvatel“. 
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ZÁVĚR 
 

Obsahemnbakalářské práce „Projekt –nHasičské zásahovénstanice pronobce do 2500 

obyvatel“ bylonprovedení projektovéndokumentace pronstavebnínpovolení dlenvyhlášky č. 

499/2006nSb.ve zněnínnovelyn62/2013nSb. 

Bakalářskánpráce obsahujendvě části. Prvnínčást je textová, kde jsounzahrnuty 

technickénzprávy a statickénvýpočty. Technickénzprávy popisujínkompletní řešenínobjektu, 

přesnarchitektonické, konstrukční, materiálovénandispoziční. Statickénposouzení 

základníchnprvků, tepelněntechnické posouzenínje obsaženonv přílozenbakalářskénpráce. 

Statickénposouzení bylonprovedeno pronvybrané nosnénkonstrukcenstavby. Druhánčást je 

vytvořenanvýkresy.  

Pro danýnobjekt hasičskénzásahové stanicenbyla navrhnutanrámovánocelová 

konstrukcenpro objektngaráží a zděnánstěnová konstrukce senzastropením 

z prefabrikovanýchnželezobetonovýchnpanelů pro objektnadministrativní. 

Tato bakalářskánpráce pro měnznamená největšínprovedenýnprojekt, kterýnjsem 

kdy dokázalnvypracovat. Pronzpracování jsemnvyužil své získanénznalosti anzkušenosti, 

které jsemnzískal studiemnanpraxí. Přinzpracování bakalářskénpráce jsem poznan spoustu 

novýchnvýpočetníchnpostupů, technologickýchnpostupů anmateriálů. Bakalářskánpráce je 

pro měnobrovskýmnpřínosem, který doufám, ženvyužiji vndalším studiuna dále 

v profesnímnživotu. 
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  http://www.stropsystem.cz/ 
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http://www.dekpartner.cz/ 

http://www.dek.cz/ 

http://www.dekmetal.cz/ 

http://www.topwet.cz/ 

http://www.wienerberger.cz/ 

http://www.ytong.cz/ 

http://www.steelcalc.com/ 

http://www.schoeck-wittek.cz/ 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

http://www.best.info/ 

http://www.vekra.cz/ 

http://www.hormann.cz/ 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/ 

http://www.prefa.cz/ 

http://www.knauf.cz/ 

http://www.poplastovaneplechy.cz/ 
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SEZNAMNPŘÍLOHNANVÝKRESŮ 

  Přílohanč. 1 – Výpočtovánčást 

  Přílohanč. 2 – Plánnorganizacenvýstavby 

   

 C.1 – Situačnínvýkresnširšíchnvztahů 

 C.2 – Celkovánsituace 

 C.3 – Koordinačnínsituace 

 C.4 – Katastrálnínsituačnínvýkres 

 D.1.1.1 – Základynn 

 D.1.1.2. – Půdorysn1.NP 

 D.1.1.3. – Půdorysn2.NP 

D.1.1.4. – ŘeznA - A 

D.1.1.5. – ŘeznB - B 

D.1.1.6. – ŘeznC - C 

D.1.1.7. – ŘeznD - D 

D.1.1.8. – Půdorysnstřechy 

D.1.1.9. – Pohledynn 

Skladbynkonstrukcí 

D.1.2.1. – Základynn 

D.1.2.2. – Půdorysnkotvení 

D.1.2.3. – Půdorysnhalynv 1 m 

D.1.2.4. – Půdorysnstřechynhaly 

D.1.2.5. – Řezn1 – 1 – haly 

D.1.2.6. – Řezn2 – 2 - haly 

D.1.2.7. – Řezn3 – 3 - haly 

D.1.2.8. – Řezn4 – 4 - haly 

D.1.2.9. – Řezn5 – 5 – haly 

D.1.2.10. – Výztužnvěnce 1.NP 

D.1.2.11. – Výztužnvěnce 2.NP 

D.1.2.12. – Výkresnstropu 1.NP 

D.1.2.13. – Výkresnstropu 2.NP 

Konceptnležaténkanalizace 

KonceptnPBŘn1.NP 

KonceptnPBŘn2.NP 




























































