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1. Úvod 

 

Každému se v životě může stát, že bude potřebovat nebo již možná potřeboval 

pomoc nějaké složky záchranného sboru České republiky. Ať to je policejní, záchranný 

nebo hasičský sbor, každá z těchto složek pro svou práci potřebuje nezbytnou míru 

materiálního vybavení a kvalitní zázemí mateřské základny. Pokud tato kritéria 

vybavenosti nedosahují valných hodnot, mohou se tyto sbory stávat zásahu neschopnými či 

nespolehlivými v plnění svých povinností. Proto je také nutné udržovat stránku 

vybavenosti a úroveň stanic sborů na co nejvyšší úrovni a k tomu patří bezesporu 

rekonstrukce či oprava starých a nevyhovujících základen nebo jejich zcela nová výstavba.  

 

Jelikož jsem sám členem sboru dobrovolných hasičů, velice mě zaujala možnost 

chopit se tématu zabývajícího se problematikou tohoto oboru. Jako témata pro výběr na 

bakalářskou práci pro VŠB vyčlenilo město Český Těšín na svém území celkem 4 hasičské 

zbrojnice. Jednalo se o rekonstrukce zbrojnic v Horním Žukově, Stanislavicích, 

Mistřovicích a Mostech, kterou jsem si nakonec vybral pro svou práci. U hasičské 

zbrojnice v Mostech u Českého Těšína mě zaujala nejen stavba samotná a její zasazení do 

okolí, ale také to, že zde má hasičský sbor stálou výjezdovou jednotku, avšak podmínky, 

ve kterých sídlí, se neslučují se zásadami návrhu a běžného provozu takovéto zbrojnice.  

 

Předmětem této bakalářské práce je tedy zpracování celkového návrhu rekonstrukce 

hasičské zbrojnice stojící na ulici Formanská v městské části Mosty u Českého Těšína. 

V této bakalářské práci se nachází rekapitulace teoretických východisek, historie a popis 

zbrojnice i sboru, popis budovy, jejího stávajícího stavu a jsou zde taktéž zmíněny dvě 

možné varianty s tím, že jedna z těchto variant je dovedena do konečné podoby včetně 

ekonomického propočtu nákladů navrhovaného řešení. Před samotným návrhem řešení 

byla mnou provedena celková osobní prohlídka a fotodokumentace této hasičské zbrojnice. 

Spolu s osobní prohlídkou byly konzultovány nedostatky a problémy spojené s užíváním 

této stavby s osobami, které se podílejí na správě a užívání této budovy. Hlavním směrem, 

kterým jsem se v návrhu ubíral, byla především oprava a úprava stávajícího stavu, návrh 

přístavby a nadstavby garáže a dále tvorba nových obyvatelných prostor 2. NP tak, aby 

bylo zajištěno jejich funkční využití. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

 

2.1 Názvosloví 

 

Stavba – Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, které vznikají stavební nebo montážní 

technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 

materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. [1] 

 

Stavební objekt – Je to obvykle prostorově, funkčně a technicky definovaný celek na 

úrovni stavby nebo její části. [5] 

 

Budova – Nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. [2] 

 

Hasičská stanice – Objekt určený pro nepřetržitou službu požární jednotky, popřípadě 

i pro další účely požární ochrany (cvičení, školení, údržbu, opravy, skladování apod.) [3]  

 

Hasičská zbrojnice – Objekt určený pro skladování a údržbu prostředků požární ochrany, 

zpravidla není určen pro trvalý pobyt hasičů. [3] 

 

Nástupová komunikace – Komunikace v budově (vertikální i horizontální), po níž se 

pohybují hasiči při požárním poplachu. [3] 

 

Podlaží – Část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné 

konstrukce stropu, rozlišuje se podlaží nadzemní a podzemní. [2] 

 

Nadzemní podlaží – Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části 

výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po 

obvodu domu, nadzemní podlaží se stručně nazývá také: 1. podlaží, 2. podlaží atd. včetně 

podlaží ustupujícího. [2] 
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Podzemní podlaží – Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části 

níže než 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m 

po obvodu domu. [2] 

 

Pobytová místnost – Místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí a stavebním 

uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby. [4] 

 

Rekonstrukce – Jsou zásahy do konstrukční a technologické části dosavadního základního 

prostředku, které mají za následek zpravidla změnu technických parametrů. Rekonstrukce 

je jednou z alternativ zhodnocení majetku. [5] 

 

Osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace – Osoby s pohybovým, 

zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, 

osoby doprovázející dítě nebo dítě do tří let. [10] 

 

Kancelář – Stavebně vymezený prostor určený k umístění jednoho nebo více 

kancelářských pracovišť. [7] 

 

Parkování – Umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla po dobu 

nákupu, návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. [8] 

 

Parkovací stání – Plocha určená pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla. [8] 

 

Nezastavěné území – Pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné 

plochy. [1] 

 

Zastavitelná plocha – Plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách 

územního rozvoje. [1] 
 

Komunikace bez chodníků – Místní komunikace obslužná, ve zvlášť odůvodněných 

případech i sběrná, jedno- nebo dvoukruhová bez chodníků. Provoz všech účastníků 

provozu ve společném prostoru místní komunikace s tím, že chodci se pohybují vlevo 

v souladu se zvláštním předpisem. Jedná se zpravidla o komunikace s obslužnou funkcí 
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v malých obcích a v okrajových částech obcí. V odůvodněných případech se doporučuje 

omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/h. [9] 

 

Hygienická zařízení, sanitární zařízení – Umývárny, sprchy, záchody, kabiny pro osobní 

hygienu, přebalovací kabiny. [10] 

 

Šatna – Místnost určená k převlékání a přechodnému odkládání oděvů, obuvi a jiných 

předmětů. [10] 

 

Umývárna – Místnost nebo část místností určená k částečné nebo celkové tělesné očistě. 

[10] 

 

Záchod – Místnost určená k vykonávání biologických potřeb [10]  

 

Vícevrstvý komín – Komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky a alespoň 

jedné další vrstvy. [11] 

 

Soustředná vzducho-spalinová sestava; koncentrická vzducho-spalinová sestava – 

Sestava přívodu spalovacího vzduchu z venkovního prostředí do spotřebiče a odvodu 

spalin ze spotřebiče do venkovního ovzduší. [11] 

 

Limity území – Limity využití území jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrů 

vyplývajících z územního plánování. Určují účel, způsob, ohraničení a podmínky 

uspořádání a využití území. Stanovují nepřekročitelnou hranici nebo rozpětí pro využití 

a uspořádání území. Jsou pro pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace 

závazné a musí být respektovány. [13] 
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2.2 Legislativa a normy 

 

Návrh textové části této bakalářské práce je přiměřeně koncipován dle platných 

vyhlášek a jejich prováděcích předpisů, a to zejména k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, dále dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb. Dále jsou respektovány příslušné platné české normy, a to 

ČSN 734301 Obytné budovy, ČSN 735710 Požární stanice, požární zbrojnice a požární 

buňky, ČSN 735305 Administrativní budovy a prostory, ČSN 736056 Odstavné 

a parkovací plochy silničních vozidel, ČSN 736110 Projektování místních komunikací, 

ČSN 734108 Hygienická zařízení a šatny, ČSN 734201 Komíny a kouřovody a další. 

Výkresová část respektuje mimo jiné základní požadavky bodu D (vybrané požadavky) 

přílohy číslo 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

 

 

2.3 Podklady 

 

Výchozí podklady, které jsem získal a použil pro tvorbu této bakalářské práce, byly 

především: 

 

- osobní prohlídka objektu 

- konzultace se správci tohoto objektu 

- vlastní fotodokumentace  

- digitální katastrální mapa Českého Těšína a okolí 

- digitální územní plán Českého Těšína a okolí 

- mapové podklady z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (zabaged, 

ortofoto) 

- mapové podklady z www.maps.google.cz 

- původní projektová dokumentace 

- vyjádření správců příslušných sítí 

- platné zákony a vyhlášky ve znění pozdějších předpisů 

- platné české státní normy 
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3. Hasičská zbrojnice a sbor 

 

3.1 Poloha zbrojnice 

 

Řešená hasičská zbrojnice se nachází v okrese Karviná, který leží v 

Moravskoslezském kraji. Budova zbrojnice spadá do katastru 25tisícového města Český 

Těšín, přesněji do jeho části Český Těšín – Mosty. Toto město leží na levém západním 

břehu řeky Olše na hranici s Polskou republikou. Český Těšín má celkový počet obyvatel 

25 154 a rozprostírá se na 3 380,53 hektaru. Nadmořská výška města se pohybuje 

v rozmezí 265–270 m nad mořem. Průměrná roční teplota je 8 °C. [15, 17] 

 

Český Těšín se dělí na 7 části, a to na samotný Český Těšín, dále na Dolní Žukov, 

Horní Žukov, Mistřovice, Stanislavice, Mosty a Koňakov. Do roku 1998 byla součástí 

města i současná samostatná obec Chotěbuz. V Českém Těšíně a v jeho částech se nachází 

celkem 4 hasičské zbrojnice. Jedná se o části Horní Žukov, Mistřovice, Stanislavice 

a Mosty. V centru samotného města se nachází jedna hasičská stanice profesionální 

jednotky požární ochrany.  

 

Mosty leží zhruba 2 kilometry severozápadně od centra Českého Těšína. Rozloha 

této části obce činí 4,4 km² a žije v ní přibližně 1 100 obyvatel. Samotná hasičská zbrojnice 

se nachází na ulici Formanské, která má přímé napojení na komunikaci Ostravskou, což je 

silnice 1. třídy. Tato komunikace vede jak do centra města, tak směrem na Havířov. 

Budova zbrojnice stojí v zástavbě rodinných domů na pozemku s parcelním číslem 217/1 

dle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Samostatná budova má parcelní číslo 

215 a 217/2. Dle zeměpisných souřadnic je její přesná poloha 49.751589° severní šířky 

a 18.593435° východní délky a její nadmořská výška je 306 m nad mořem. Objekt se 

nenachází v záplavové zóně ani na poddolovaném území. V okolí se nachází 1 průmyslový 

a 1 zemědělský areál. [18] 
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Obr. 1 Hasičská zbrojnice 

 

3.2 Historie sboru a zbrojnice 

 

Historie hasičského sboru se datuje již od roku 1913, kdy proběhla ustavující schůze, 

na které vznikl nový sbor pod názvem „Ochotnicza straż ogniowa w Mostach przy 

Cieszynie“. Tehdy sbor tvořilo 38 aktivních a 3 přispívající členové. V roce 1920 se na 

schůzi sboru odsouhlasila stavba nové, nepodsklepené budovy, která měla sloužit jako 

hasičská zbrojnice. Na stavbu přispěl pan Fulda, majitel cihelny, 7 000 plnými pálenými 

cihlami a dále na stavbu přispívali pomocí sbírek sami obyvatelé. Během jara roku 1934 

byl do funkce předsedy sboru zvolen ředitel místní školy Hubert Tesarczyk. Dne 20. 2. 

1937 se na jednání sboru, za přítomnosti zástupce firmy Flander, sepsala smlouva, která 

zajišťovala koupi nové motorové stříkačky v hodnotě 17 500 korun. Tato motorová 

stříkačka byla 1. 5. 1937 dodána sboru a její vysvěcení se konalo první červencovou 

neděli. Z let 1937 až 1948 nejsou známy žádné podrobnější zprávy ohledně činnosti sboru 

a stavu hasičské zbrojnice. Ty přicházejí až v roce 1949, kde je v záznamech zmínka o 

stavbě zhruba 14 metrů vysoké věže z plných pálených cihel. Tato věž má půdorysné 

rozměry 2,7 x 2,7 metru. Uvnitř této věže je umístěno žebříkové schodiště s několika 

podestami. Střechu tvoří dřevěný krov s deskovým záklopem a plechovou krytinou a 

dodnes slouží k sušení mokrých hadic. Píše se rok 1951 a veškerý majetek pod správou 

hasičů přechází do správy místního národního výboru. O rok později dochází ke změně 

názvu sboru a z „hasičské jednoty“ se stává „místní jednota Československého svazu 
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požární ochrany“. Rok 1952 je jeden z nejčernějších v celé historii hasičského sboru. Při 

jízdě zpět z hasičského cvičení havaroval v neděli 29. června hasičský automobil, přičemž 

byl smrtelně zraněn člen sboru Ervín Sikora. V roce 1954 se funkce velitele ujímá Vaněk 

Gerhard. V roce 1959 byla zakoupena první siréna sboru, která byla umístěna na střechu 

věže zbrojnice. Roku 1963 slaví sbor 50 let od svého založení a ještě toho roku je zahájena 

přístavba k původnímu objektu zbrojnice. Jedná se o přístavbu z plných pálených cihel a 

železobetonové monolitické stropní konstrukce. Tato přístavba funguje dodnes jako garáž, 

v níž je umístěn zásahový vůz. V roce 1991 se mění název sboru na „sbor dobrovolných 

hasičů“, který je dnes stále sbory používán. Do roku 1996 se s objektem nedělo kromě 

klasických průběžných oprav nic zásadního, až v roce 1997 bylo v objektu instalováno 

plynové topení, kdy na každou místnost připadlo jedno samostatné plynové topidlo. V roce 

1999 se sbor dočkal další přístavby zbrojnice, a to skladu. Oficiálně je v projektové 

dokumentaci uvedeno, že se jedná o sklad, ale tato přístavba je využívána k parkování 

zásahové cisterny ŠKODA CAS 25. Tento sklad má půdorysné rozměry 5,4 x 10,5 m a je 

nepodsklepený. Stropní konstrukce tloušťky 200 mm je tvořena systémem HURDIS. Krov 

střechy je dřevěný s deskovým záklopem, na němž je živičná krytina (lepenka 

ELASTODEK DEKOR). Odkanalizování objektu a vybetonování nové betonové podlahy 

v původní garáži bylo provedeno roku 2002. Do roku 2013 byly na zbrojnici provedeny 

pouze základní úkony údržby, jako například vymalování, výměna prasklého svislého 

potrubí dešťové kanalizace, výměna elektrických jističů, výměna okna v technické 

místnosti či výškové vyrovnání betonové podlahy téže místnosti s podlahou původní 

garáže. V dnešní době sbor žádá město Český Těšín jakožto správní orgán o dotace na 

vybudování ústředního topení a bude žádat o dotace na výměnu starých dřevěných oken za 

modernější plastová. [13] 

 

 

3.3 Současná činnost sboru 

 

Členská základna tohoto sboru čítá přibližně 70 členů. I přes nevelký počet je tento 

sbor velice aktivní, ať už se jedná o samotnou výjezdovou jednotku, či o aktivní zapojení 

týmů do závodních činností v požárních sportech. Požární sport je jednou z předních 

aktivit a téměř životním stylem mladých členů požárního družstva. Sbor také aktivně 

vychovává mládež. Pravidelně a formou různých činností se  snaží vychovat mladé lidi ve 
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své aktivní členy, ať už jako součást výjezdové jednotky, nebo alespoň jako zástupce při 

soutěžních aktivitách sboru. Tato výchovná aktivita probíhá periodicky každý týden. 

Kromě ostrých výjezdů požární jednotky provádějí členové sboru také další různá odborná 

školení členů ostatních JPO nebo se zúčastňují taktických cvičení.  

 

 

Obr 2. Znak SDH [20] 

 

 

3.4 Výjezdová jednotka 

 

3.4.1 Počet členů, charakteristika a statistika zásahů 

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů v Mostech u Českého Těšína čítá 

celkem 24 členů, přičemž výjezdu se účastní vždy čtyři až šest lidí, popřípadě v počtu 

vyšším, a to podle druhu a charakteristiky zásahu. Tato výjezdová jednotka zasahuje 

průměrně padesátkrát do roka. K jejím úkolům patří především pomáhat při hašení a 

dohašování požárů, likvidaci bodavého hmyzu, odstraňování nebezpečných stavů, čerpání 

vody, pomoci při živelných pohromách a při jiných činnostech s tím spojených. 
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Rok 
Likvidace 

hmyzu 

Taktické 

cvičení 
Požár 

Čerpání 

vody 
Ostatní Celkem 

2006 36 5 2 2 2 47 

2007 63 3 4 1 2 73 

2008 32 0 1 1 7 41 

2009 23 3 2 6 3 37 

2010 6 3 5 8 11 33 

2011 69 1 8 0 3 81 

2012 20 2 11 0 3 36 

2013 - - 2 - - 2 

 

Tab. 1 Výčet výjezdů jednotky [13] 

 

3.4.2 Požární technika 

K dispozici má 2 požární vozidla. Jedná se o dopravní automobil DA 12 – A 30 

(AVIA) a CAS 25 – cisternová automobilová stříkačka 25 RTHP. Automobil AVIA slouží 

výhradně pro potřeby přepravy hasičského družstva, požárního vybavení a požární 

motorové stříkačky. Hasičský automobil CAS 25 je jednotkou používán především 

k hašení požárů v místech s nedostatkem požární vody. Tento vůz pojme celkem 4 členy 

požární jednotky, objem nádrže na vodu činí 3 500 litrů, součástí je zabudované čerpací 

zařízení, nádrž na pěnidlo o kapacitě 200 litrů a zabudované úložné prostory pro požární 

příslušenství. Oba automobily jsou schopny se pohybovat na zpevněných i nezpevněných 

komunikacích. [13] 
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Obr. 2 Hasičský vůz AVIA [13] 

 

 

Obr. 3 Hasičský vůz Škoda CAS 25 [13] 

 

3.4.3  Kategorie jednotky 

Aby bylo dosaženo účelu plošného pokrytí České republiky jednotkami požární 

ochrany, jsou tyto jednotky účelně děleny do kategorií. Dle operační hodnoty to jsou 

kategorie JPO I až JPO VI, kde JPO I jsou profesionální hasiči a jednotky II a vyšší 

kategorie jsou dobrovolné sbory obcí, hasičské sbory podniku a dobrovolné sbory podniku.  

Tato výjezdová jednotka má od 1. ledna 2006 status JPO III neboli „Jednotka požární 

ochrany 3. kategorie“. Kategorie znamená operační hodnotu přidělenou tomuto sboru na 

základě stanovení nároků. Tato hodnota má výpovědní schopnost o jednotce požární 
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ochrany zahájit a provádět úkoly v operačním řízení na místě zásahu. Tuto operační 

hodnotu jednotky tvoří především doba výjezdu a územní působnost.  

 

3.4.4 Doba výjezdu 

Tato doba se počítá výjezdem z místa zbrojnice či stanice poté, co byl vyhlášen 

poplach. Doba výjezdu je dána vyhláškou č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek PO 

a je členěna do tří kategorií dle typu složení jednotky. Jednotky, které jsou složeny výlučně 

z hasičů z povolání, mají dobu výjezdu maximálně 2 minuty. Jednotky sborů dobrovolných 

hasičů, tj. jednotky, které jsou složeny výhradně z členů, kteří nevykonávají hasičskou 

službu jako své povolání, mají tuto dobu stanovenou maximálně na 10 minut. U jednotek, 

jež jsou složeny z hasičů uvedených ve dvou předešlých bodech nebo u nichž je pracovní 

pohotovost určena mimo pracoviště, je tato doba stanovena na 5 minut. Jelikož Mosty 

spadají do kategorie JPO III, mají dobu výjezdu stanovenu na hodnotu maximálně 10 

minut od vyhlášení poplachu. [14] 

 

3.4.5 Územní působnost 

Územní působnost znamená působnost požární jednotky ve svém tzv. „hasebním 

obvodu“. To znamená, že každá jednotka má dle kategorie požární ochrany určené území, 

na němž operuje. Toto území je dáno optimální vzdáleností pro dojezd jednotky k místu 

zásahu. Územní působnost lze stanovit několika způsoby, například v minutách nebo v 

kilometrech při rychlosti jízdy vozidla 45–60 km/h. Dalším způsobem určení územní 

působnosti byly statistické analýzy zásahů jednotek požární ochrany a také zkušenosti 

jednotek z ostatních zemí Evropy. Územní působnost JPO Mosty je dána katastrálním 

územím Českého Těšína. Tato jednotka však může v ojedinělých případech zasahovat na 

pokyn územně příslušného řídicího střediska Hasičského záchranného sboru ČR i mimo 

katastrální území obce, v níž má svůj hasební obvod. [14] 
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4. Popis stavu 

 

4.1 Širší vztahy  

 

Jak již bylo popsáno v podkapitole 3.1, hasičská zbrojnice se nachází v části města 

Český Těšín –  Mosty. Budova stojí dle platného územního plánu města Český Těšín na 

teritoriu, které je specifikováno jako bydlení individuální – v rodinných domech (viz 

výkres č. 1 ŠIRŠÍ VZTAHY). V blízkém okolí se nacházejí plochy zeleně na veřejných 

prostranstvích, plochy zeleně ochranné a izolační a dále například plochy pro výrobu a 

skladování – drobná řemeslná výroba anebo plochy smíšené obytné – venkovské.  

Nedaleko zbrojnice, a to východním směrem, vede obchvat Českého Těšína po silnici 

I. třídy č. 48. Tato silnice vede jižním směrem do Frýdku-Místku anebo Třince a severním 

směrem do Polska. Před Polskou hranicí je možnost z této silnice sjet a dostat se tak na 

silnici I. třídy Karvinská, která vede dále do centra města Český Těšín nebo směrem na 

Karvinou. Jižně od zbrojnice směřuje silnice Ostravská, což je komunikace I. třídy číslo 

11, jež vede východně směrem do centra Českého Těšína a západně směrem na Havířov a 

dále na Ostravu. Na tuto komunikaci je možno se z hasičské zbrojnice dostat po ulici 

Formanská, popřípadě po ulicích Na Dolinách a Školní. Komunikace Ostravská disponuje 

možností sjezdu na silnici I. třídy číslo 48 zhruba po 50 metrech po výjezdu z ulice 

Formanská. To je z hlediska územní působnosti jednotky požární ochrany časově velice 

výhodné, jelikož se vozy této složky mohou přepravovat do jiných částí města bez nutnosti 

projíždění centrem města. Na silnici Ostravská se nacházejí v docházkové vzdálenosti do 

800 metrů dvě zastávky městské hromadné autobusové dopravy. Tato skutečnost je zde 

uvedena především z důvodu pořádání veřejně přístupných akcí, jako jsou například 

závody v požárním sportu nebo zahradní slavnost pořádaná sborem hasičů, ale také z toho 

důvodu, že v rámci prostor zbrojnice je každý týden organizován trénink mládeže, která 

MHD také využívá. Nejbližší hasičská zbrojnice, a to zbrojnice v Mistrovácích, je 

vzdušnou čarou vzdálena zhruba 2,5 km. Hasičská stanice profesionálního sboru hasičů se 

nachází v centru Českého Těšína a je vzdálena vzdušnou čarou zhruba 2 km. 



 24 

4.2 Limity území 

 

Limity se rozumí určitá omezení nebo podmíněnost využitelnosti území či jeho části. 

Určují způsob a podmínky uspořádaní a využití území. Limity mohou omezovat, 

vylučovat, popřípadě podmiňovat umístění stavebního díla, využití území nebo opatření 

určitého území. Určují realizovatelnost záměrů územního plánování. Limity se rozumí 

taktéž ochranná pásma inženýrských sítí. Tyto sítě a jejich ochranná pásma v zájmovém 

území jsou zakreslena ve výkrese č. 2 LIMITY ÚZEMÍ.  

Ochranná pásma: 

- elektrické vedení nadzemní –  NN: není 

- elektrické vedení podzemní –  NN, AYKY 3 x 120: 1 metr 

- vodovodní řad DN 100, PE: 1,5 metru 

- kanalizace splašková DN 300, PVC: 1,5 metru 

- kanalizace splašková –  přípojka DN 125, PVC: 1,5 metru 

- kanalizace dešťová DN 100, PVC: 1,5 metru 

- plynovod STL DN 110, LPe: 1 metr 

- síť elektronických komunikací –  nadzemní vedení, metalický drát: 1,5 metru 

 

 

4.3 Napojení objektu na inženýrské sítě 

 

Zbrojnice je napojena na několik druhů vedení inženýrských sítí. Jedná se o 

vodovodní řad DN 100 PE, splaškovou kanalizaci DN 300 PVC, dešťovou kanalizaci DN 

100 PVC, plynovodní řad STL DN 110 LPe a na síť rozvodu elektrické energie NN 

nadzemní vedení. Přípojka vody a elektrické vedení ústí do objektu z východní strany, 

plynovodní přípojka je vedena do HUP ze strany jižní a splašková kanalizace je řešena 

kanalizační přípojkou, jež vede ze severní strany objektu dále do kanalizačního řadu. 

Dešťová voda je odváděna dešťovou kanalizací do malého zatrubněného vodního toku 

vedoucího severně od zbrojnice (viz výkres č. 2 LIMITY ÚZEMÍ). Dotčenými správci sítí 

jsou Telefónica Czech Republic, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. 

s., RWE Distribuční služby, s. r. o. (provozovatel: SMP Net, s. r. o. Ostrava), ČEZ 

Distribuce, a. s. 
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4.4 Situace 

 

Pozemky číslo 216, 217/1, 217/2, 358 jsou ve vlastnictví města Český Těšín a jsou 

spravovány dobrovolným HZS Mosty u Českého Těšína. Pozemek číslo 386 je ve 

vlastnictví státu České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. Po dohodě je tento pozemek částečně spravován 

dobrovolným HZS Mosty u Českého Těšína. Čísla a situace viz výkres č. 3 SITUACE 

ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – STAV.  [18] 

 

 

4.5 Popis objektu hasičské zbrojnice 

 

4.5.1 Základové konstrukce a 1.NP 

Hasičská zbrojnice je 97 let starý objekt. Je založen na základových pásech z 

prostého betonu, zdivo je vesměs z plných pálených cihel. Nosné zdivo má tloušťky 300 a 

450 mm. Podlahy jsou tvořeny podkladovým betonem v tloušťce od 150 mm do 200 mm 

s finální zhruba 50–100 mm silnou vrstvou cementového potěru. Ve společenské místnosti 

je položena vlysová podlaha. Na podlahy v šatně a předsíňce je položeno linoleum. 

Hydroizolace je provedena z lepenkových pásu, ale dnes je již značně degradována. Zdivo 

je touto skutečností sužováno vzlínající vlhkostí, která se do něj dostává z podloží. 

Venkovní úprava zdiva je provedena jednovrstevně škrábaným břízolitem. Vnitřní omítky 

jsou vápenocementové. V garážích jsou tyto omítky až do výše cca 2 metrů degradovány 

vzlínající vlhkostí, což se projevuje jejich opadáváním, viditelnými solnými květy 

a plísněmi. Ve společenské místnosti a šatně se tyto viditelné znaky vlhkého zdiva 

neprojevují. Stropy jsou tvořeny monolitickou železobetonovou konstrukcí. V garážích je 

na stropní konstrukci natažena jemná štuková omítka s finálním bílým malířským nátěrem. 

V šatně a ve společenské místnosti je na stropě provedena vápenocementová omítka taktéž 

s finálním bílým malířským nátěrem. Okna zbrojnice jsou dřevěná, a to jednoduchá nebo 

dvojitá. V oknech garáže a společenské místnosti jsou ocelové mříže. Dveře jsou v celém 

objektu dřevěné, plné. Vrata garáží jsou dřevěná, prkénková. Vytápění je zabezpečeno 

formou samostatných plynových topidel umístěných ve společenské místnosti, šatně a 

garážích. Teplá užitková voda je zprostředkována pomocí elektrického bojleru, jenž je 

umístěn v garáži. Mezi místnostmi 1.02 Společenská místnost a 1.03 Šatna je jako součást 
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příčky situováno komínové těleso (viz výkres č. 5 STAV – PŮDORYS 1.NP) o 

půdorysném rozměru 450 mm x 650 mm. Toto komínové těleso prochází skrze půdní 

prostor a je vyvedeno zhruba 1 metr nad hřeben střechy. Celé těleso je postaveno z plných 

pálených cihel. Původně sloužilo jako komínové těleso pro tuhá paliva. Momentálně je 

odstaveno mimo provoz. V severní části pozemku, hned za obvodovou zdí objektu, je 

situována žumpa, která dnes již není využívána. Současné záchody jsou umístěny jako 

samotná přístavba v severozápadní části objektu. Přístup k nim je umožněn pouze zvenku. 

V této přístavbě najdeme záchod pánský a dámský, ale tyto hygienické prostory jsou 

nevyhovující jak z hlediska stavebního, tak jejich technického stavu. 

 

4.5.2 Půdní prostory a střecha 

Půdorysná plocha půdních prostor (bez přístavby garáže) čítá téměř 100 metrů 

čtverečních. Podlahovou konstrukci tvoří železobetonový monolit s cementovým potěrem. 

Současně půdní prostory slouží ke skladování nepotřebného materiálu. Přístup na půdu je 

umožněn z žebříkového schodiště, které je umístěno uvnitř věže. V západní štítové stěně je 

umístěn otvor, který má uzavíratelný kryt tvořený ocelovým plechem. Tímto otvorem je 

umožněno provádět naskladnění materiálu do prostoru půdy. Střecha je sedlová. Krov je 

hambálkový a je tvořen dřevěnou konstrukcí ze smrkového dřeva. Toto dřevo nebylo 

impregnováno, přesto není na pohled napadeno škůdci, plísněmi ani nijak degradováno. 

Krov tvoří: vazné trámy, sloupky, vzpěry, pásky, vaznice, krokve, pozednice a hambálky. 

Jejich dimenze je specifikována ve výkrese č. 6 STAV – PŮDORYS 2.NP A KROV. 

Spoje jsou provedeny na čepy.  
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Obr. 5 Půdní prostor 

 

U komínového tělesa je umístěn průlez pro potřeby jeho čištění. Záklop střechy tvoří 

smrkové desky. Z důvodu netěsnosti stávající krytiny bude muset být záklop vyměněn, 

jelikož jsou na deskách viditelné stopy po degradaci vodou. Střešní krytina je tvořena 

eternitovou krytinou. Jelikož jsou tyto cementové desky s příměsí azbestových vláken  

(8–12 %), při jejich manipulaci a likvidaci se s nimi bude muset zacházet jako 

s nebezpečných odpadem. Proto bude muset být vyřízena ohláška dle vyhlášky č. 432/2003 

Sb. na nejbližší územní pracoviště krajské hygienické stanice a nadále přizvána 

specializovaná firma, která se touto problematikou zabývá a odstranění krytiny bezpečně 

provede. Tato krytina bude řazena dle vyhlášky 381/2001 Sb. katalog odpadů v seznamu 

nebezpečných odpadů jako 17 06 05 - Stavební materiály obsahující azbest a dle tohoto 

zařazení také příslušně likvidována. Prostor krovu přístavby garáže není přístupný ani 

pochozí. Je tvořen vaznicovou dřevěnou soustavou s deskovým záklopem a střešní 

krytinou z živičné krytiny (lepenka ELASTODEK DEKOR). Dimenze prvků krovu není 

z jeho dokumentace známa, jelikož není uvedena. 

 

4.5.3 Věž 

Věž, která byla přistavěna v roce 1949, má půdorysné rozměry 2,7 x 2,7 metru. Její 

výška až po vrchol střechy je 14,3 metru. Je postavena na základových pásech z prostého 

betonu. Uvnitř věže se nachází dřevěné žebříkové schodiště, které vede až do výše zhruba 
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12 metrů, kde je zakončeno podestou. Celkově jsou tyto podesty ve věži 4. V zrcadle 

schodiště vede skrze celou věž volný prostor, jenž je potřebný k sušení hadic. Hadice se 

zavěšují za konstrukci krovu věže. Krov je dřevěný ze smrkového dřeva. Na krovu jsou 

přibity desky, které tvoří záklop. K těmto deskám je posléze uchycena plechová střešní 

krytina věže. Na střechu ústí 2 průlezy, jimiž lze provádět údržbu střechy či sirény, která je 

na této střeše osazena. Součástí zdí věže jsou také velké okenní otvory. V jižní, východní a 

západní straně jsou tyto okenní otvory po dvou kusech, severní strana má pouze jeden. 

Okenní otvory jsou pevně zaskleny v kovové konstrukci okna.  

 

 

4.6 Technické problémy a vady 

 

4.6.1 Objekt hasičské zbrojnice 

Problémů, které tato budova má, je celá řada, a to nejen charakteru stavebního, ale 

také provozního. Komplexně a jako velký problém by měl být chápán celkový technický 

stav budovy. Jedná se zejména o vlhkost ve zdivu a omítkách, stále se zhoršující stav 

střešní krytiny, podlah, topných těles, elektroinstalace, oken i dveří. Nebezpečně se jeví 

žebříkové schodiště, jehož podesty mají prohnilé nosné dřevěné prvky, které jsou uloženy 

ve zdivu v kapsách. Jako podstatný problém by se mohla také v blízké budoucnosti jevit 

průjezdná výška vrat garáže č. 1.05, a to z důvodu pořízení modernějšího hasičského 

zásahového vozu, jenž je zhruba o 200 mm vyšší. Mezi provozní záležitosti problémového 

charakteru by také mohla být zařazena chybějící umývárna se sprchou či chybějící záchod 

přímo v budově. Další problémy - velikost šatny, počet úložných a skladovacích prostorů.  

 

4.6.2 Okolí hasičské zbrojnice 

V nejbližším okolí se vyskytují zejména problémy, které se týkají terénních úprav a 

úprav povrchů. Jedná se hlavně o nezpevněné parkovací plochy, terénní nerovnosti bránící 

plynulému výjezdu hasičského vozidla a dále například absence odvodňovacího liniového 

žlabu před vjezdy do garáží. Absence tohoto žlabu je poměrně závažná skutečnost, jelikož 

z důvodu chybějících kanalizačních vpustí v blízkosti objektu a charakteru území dochází 

při přívalových deštích k průniku dešťových vod do částí garáží. 
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5. Návrh řešení č. 2 

Koncipováno dle v. 499/2006 Sb. Příloha 4.  

 

5.1 Průvodní zpráva 

 

5.1.1 Identifikační údaje 

a) Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby: Hasičská zbrojnice SDH Mosty u Českého Těšína 

Místo stavby: Mosty u Českého Těšína, ul. Formanská, parcelní č. 215, 217/1, 217/2  

Předmět dokumentace: dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí 

a stavebního povolení 

 

b) Identifikační údaje o žadateli/stavebníkovi 

Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 73701 Český Těšín 

 

c) Identifikační údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Jaroslav Szturc, student VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského 

inženýrství 

 

5.1.2 Seznam vstupních podkladů 

- osobní prohlídka objektu 

- konzultace se správci tohoto objektu 

- vlastní fotodokumentace  

- digitální katastrální mapa Českého Těšína a okolí 

- digitální územní plán Českého Těšína a okolí 

- mapové podklady z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (zabaged, 

ortofoto) 

- mapové podklady z www.maps.google.cz 

- původní projektová dokumentace 

- vyjádření správců příslušných sítí 

- platné vyhlášky ve znění pozdějších předpisů 

- platné české státní normy 
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5.1.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Stavba se nachází v zastavěném území rodinných domů na pozemku č. 217/1, který má 

spolu se stávajícím objektem 552 m2 (č. parcel 215 a 217/2). Současná zastavěná plocha 

objektem je 187,75 m2. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází ve zvláště chráněném, záplavovém území ani v památkové zóně či 

rezervaci. 

 

c) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Budova zbrojnice stojí v zástavbě rodinných domů na pozemku s parcelním číslem 217/1 

dle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Samostatná budova má parcelní číslo 

215 a 217/2. Pozemky dle katastru nemovitostí, kterých se přímo týká provádění stavby: 

215, 217/1, 217/2, 385, 386. 1551/2.  

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba se nachází v zastavěném území, které je podle platného územního plánu Český 

Těšín vedeno jako bydlení individuální – v rodinných domech. Pro zájmovou oblast není 

vydán regulační plán.  

 

e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny akce, které budou spojeny se změnou dokončené stavby, budou v souladu 

s požadavky dotčených orgánů. Zejména budou respektovány ochranná pásma dotčených 

správců sítí a dále technické a technologické řešení dle všech požadavků, zákonů, vyhlášek 

a státních norem. 

 

f) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Jelikož je současné nízkonapěťové nadzemní vedení elektrické energie vedeno nad 

střechou garáže, kde je plánována nadstavba, bude nutno toto vedení přeložit. Navržená 

přeložka je vedena pod zemí. Typ  materiálu přeložky je AYKY 3 x 120. Uložení sítě bude 

splňovat ČSN 736505 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
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5.1.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Tato dokumentace se zabývá změnou dokončené stavby. 

 

b) Účel užívání stavby 

Budova slouží jako hasičská zbrojnice sboru dobrovolných hasičů. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navrhována dle platných českých státních norem a platných zákonů a vyhlášek. 

Jedná se zejména o zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ČSN 734301 Obytné budovy, 

ČSN 735710 Požární stanice, požární zbrojnice a požární buňky, ČSN 735305 

Administrativní budovy a prostory, ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních 

vozidel, ČSN 736110 Projektování místních komunikací, ČSN 734108 Hygienická 

zařízení a šatny.  

 

e) Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha:  původní stav: 187,75 m2 

přístavba: 25,62 m2 

nový stav 213,37 m2  

Obestavěný prostor: původní stav: 837,53 m3 

přístavba: 273,74 m3 

   bourané konstrukce: 25,5 m3 

nový stav: 1085,77 m3 

Počet uživatelů: je proměnný, průměrně 20 za týden 
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f) Základní bilance stavby 

Potřeby a spotřeby médií a hmot – dle odborného odhadu je dimenze přípojek dostačující. 

Hospodaření s dešťovou vodou –  dešťová voda je od objektu odváděna dešťovou 

kanalizací do zatrubněného vodního toku, který vede severně od objektu ve vzdálenosti 

zhruba 23 metrů. 

 

g) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Rekonstrukce, následná přístavba a nadstavba bude dle projektové dokumentace probíhat 

v několika etapách:  

1. etapa: Provedení přeložky nadzemního vedení elektrické energie, viz výkres č. 2 

LIMITY ÚZEMÍ 

2. etapa: Zakoupení a zprovoznění elektrického sušáku na hadice; posléze demontáž 

střechy věže a snížení výšky věže spolu s demolicí části věže, postupná likvidace 

žebříkového schodiště, výstavba střechy věže 

3. etapa: Zemní práce a hrubá výstavba přístavby, stavební úpravy stávajících 

venkovních hygienických zařízení  

4. etapa: Demontáž střechy garáže, demolice a opětovná výstavba stropní konstrukce 

v 1.05 Garáž, demontáž sedlové střechy  

5. etapa: Zhotovení nové sedlové střechy, podlah a příčky a zděných konstrukcí 

v 2.NP, dokončení přístavby; povrchová úprava dřevěných prvků krovu a celkové 

dokončení stavebních úprav v 2.NP  

6. etapa: Rekonstrukce a úprava prostor nových šaten, venkovní terénní úpravy 

a změny – výstavba opěrné zdi, vybudování odvodňovacího liniového žlabu, 

zpevnění zelených ploch zatravňovacími dlaždicemi  

7. etapa: Stavební úpravy v garážích, instalace nového turbokotle a ústředního topení; 

nakonec nátěr podlah v garážích a skladu materiálu otěruvzdorným nátěrem 

a instalace nových zásuvných vrat 
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5.2 Souhrnná technická zpráva 

 

5.2.1 Popis území stavby 

a) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí jsou specifikována a uvedena ve výkrese 

č. 2 LIMITY ÚZEMÍ. 

 

b) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a jiné 

Území, na kterém objekt hasičské zbrojnice stojí, není v záplavovém území a nenachází se 

v poddolovaném území. Radonový index je v okolí zbrojnice na nízkém stupni.  

 

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

v území 

Stavba bude mít zásadní vliv na okolní stavby pouze během rekonstrukce a výstavby 

nových částí, a to zejména hlukem a prachem. Proto budou pro zhotovitele stanoveny jasné 

a závazné podmínky, aby byly tyto škodlivé vlivy pokud možno v co nejmenší míře.  

Stavba nebude mít zásadní vliv na odtokové poměry v území. 

 

d) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V 6. etapě výstavby bude nutno pokácet 2 ks stromů.  

 

5.2.2 Celkový popis stavby 

a) Účel užívání stavby 

Stavba slouží zejména jako základna pro výjezdovou jednotku požární ochrany a členy 

dobrovolného hasičského sboru, ale také jako objekt, ve kterém se konají například školení 

hasičů. Část stavby je při pořádání veřejných akcí využita veřejností. 

 

b) Architektonické řešení –  kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Stávající objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní s 14,3 m vysokou věží situovanou v jižní 

části objektu. Střecha je sedlová, s výškou hřebene 6,99 m. 

Rekonstrukce budovy je koncipována tak, aby nedošlo k její naprosté tvarové změně. 

Návrh počítá s demolicí části věže z výšky 14 300 mm na 11 040 mm. Z důvodu 

navrhovaných stavebních akcí na objektu bude nutné stavebními úpravami protáhnout 
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stávající střechu nad přístavbu a nadstavbu. Bude však zachován jak typ střechy –  sedlová, 

tak i výška hřebene střechy (viz výkres č. 17 NÁVRH 2 – POHLEDY).  

Materiál střechy bude z profilovaného plechu, který bude v imitaci tmavých (černých) 

střešních pálených tašek. Součástí střechy budou také 2 vikýře. Jelikož se jedná 

o hasičskou zbrojnici, byla volba barev fasády závislá na této skutečnosti. Celkově byl 

koncept barev fasády budovy laděn do červených a bílých barev.  

 

c) Bezbariérové užívání stavby 

Z důvodu povahy objektu není nutno uvnitř budovy zřizovat či jinak upravovat prostory 

pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Jedinou výjimkou jsou záchody 

v severozápadní části objektu, které budou rekonstruovány a budou sloužit i osobám 

s omezenou schopností pohybu. K těmto hygienickým prostorám bude zřízena dlážděná 

komunikace pro pěší, jež bude splňovat jak materiálovou povahu, tak technické provedení 

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, a to zejména příčný a podélný sklon této komunikace. 

 

d) Bezpečnost při užívání stavby 

Všechna zařízení a navržené materiály a jejich užití při rekonstrukci objektu jsou 

certifikovány a splňují náležité technické požadavky na stavební výrobky. Stavba je 

navržena tak, aby při jejím běžném používání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné 

nebezpečí nehod nebo poškození, například pádem, zásahem elektrickým proudem, 

popálením a dalšími.  

 

e) Základní charakteristika objektu (stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení) 

Stavební, konstrukční a materiálové řešení přístavby:  

Přístavba bude situována k západní části stávajícího objektu. Zastavěná plocha tohoto díla 

bude mít 25,62 m2 a bude plnit zejména funkci komunikačního prostoru mezi 1.NP a 2.NP. 

Uvnitř také bude umístěna umývárna se dvěma sprchami, dvěma umyvadly a záchodem. 

Záchod a šatna jsou od sprch odděleny příčkou a dveřmi, které zabezpečí oddělení 

mokrého a suchého procesu. 

Přístavba bude založena na základových pásech pomocí ztraceného bednění z betonových 

tvárnic TRITREG a z prostého betonu C25/30, hloubka základů bude sahat do nezámrzné 

hloubky, přesněji dle výšky HPV a výsledků mechanických vlastnosti základové zeminy. 

V základové konstrukci bude muset být vytvořen prostup pro splaškové potrubí, které bude 
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napojeno na stávající kanalizační přípojku. Kolem základů bude do pískového lože 

umístěno hydromeliorační potrubí s odvodem do severní části pozemku. Na zhutněný 

podklad a základové pásy bude pomocí dřevěného bednění a betonu C25/30 vylita 

železobetonová deska o tloušťce 150 mm. Do této desky přijde armovaná ocelová 

svařovaná KARI síť (4 mm, 15 x 15 cm, 3 x 2 m). Na zhotovenou desku přijde 

hydroizolace a dojde k založení obvodových stěn z materiálu YTONG. Použité tvárnice 

obvodového zdiva budou šíře 300 mm a 450 mm. Dále bude proveden cementový potěr, na 

který se na konec bude pokládat keramická dlažba. Příčky budou taktéž z materiálu 

YTONG, a to šíře 100 mm a 150 mm. Stropní konstrukce nad hygienickými zařízeními 

bude zhotovena monoliticky ze ŽB. Podlaha ve skladovacím prostoru bude z cementového 

potěru, na který přijde otěruvzdorný nátěrový materiál. Konstrukce podhledu schodiště a 

skladovacího prostoru v 2.NP bude řešena sádrokartonem na nosné rastrové konstrukci z 

profilů CD a UD. Vnitřní finální povrchová úprava stěn z YTONGU bude 

vápenocementová štuková omítka v místnostech 12.2 SCHODIŠTĚ, 1.14 T. MÍSTNOST a 

částečně 1.10 SPRCHA a 1.11 WC. Ve sprše a na záchodě budou stěny do výše 2 metry 

obloženy obkladem. Spodní hrana parapetu okna bude ve výši 1 600 mm, a proto bude mít 

okno mléčné sklo, aby nebylo vidět dovnitř. Schodiště bude provedeno jako dřevěné, 

samonosné. Instalovány budou dýhované interiérové dveře v imitaci dřeva. Všechny 

rozvody médií budou provedeny dle platných předpisů. Nakonec proběhne výmalba na 

bílo. Střešní konstrukce bude propojena se stávající konstrukcí střechy. 

 

Stavební, konstrukční a materiálové řešení nadstavby:  

Současná střešní konstrukce bude demontována. Z důvodu nevyhovující výšky stropní 

konstrukce garáže 1.05 bude tato konstrukce zdemolována a nahrazena novou 

monolitickou železobetonovou konstrukcí, která bude osazena o 200 mm výše. Výška nové 

podlahy v prostoru nadstavby bude +2,880 m a této konstrukci bude proveden otvor 

o půdorysných rozměrech 1 200 mm x 1 200 mm, který bude sloužit jako stěhovací otvor 

viz výkres č. 13 NÁVRH 2 – PŮDORYS 2.NP. Tento otvor bude opatřen pojízdným 

záklopem z ocelového plechu tl. 6 mm. Dále bude dozděna obvodová stěna. Budou také 

osazena nová plastová okna s výškou parapetů 900 mm nad podlahou. Nakonec bude 

nadstavba zastřešena a krov zateplen skelnou vatou. Dále bude v nadstavbě provedena 

elektroinstalace a konečná úprava povrchů. Zdivo bude zapraveno vápenocementovou 

štukovou omítkou, na konstrukci krovu bude zhotoven sádrokartonový podhled a podlaha 

bude natřena otěruvzdorným nátěrovým materiálem. Nakonec proběhne výmalba. 
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Stavební, konstrukční a materiálové řešení zbylých částí 2.NP:  

Stavební úpravy prostor bývalé půdy mají následující charakter –  úprava, zarovnání výše 

a nová skladba podlahové konstrukce (skladba viz výkres č. 16 NÁVRH 2 - ŘEZ A2-A2´), 

mechanické opracování a úprava pohledových ploch dřevěných nosných prvků stávajícího 

krovu –  zejména sloupky, hambálky, pásky a vzpěry, oprava a zapravení povrchu zdí 

věže, instalace skluzové tyče a nástupní podesty, výměna střešní krytiny spolu s podbitím 

a záklopem, demolice komínového tělesa, vedení nové soustředné vzducho-spalinové 

sestavy od turbokotle umístěného v 1.NP, výstavba vikýřů a příček, zateplení krovu 

skelnou vatou dle správných technologických postupů, instalatérská činnost – vedení 

vnitřního vodovodu a instalace výtokové baterie, rozvod elektroinstalace, montáž 

podhledových konstrukcí ze sádrokartonu, instalace dveří – dýhované interiérové dveře 

v imitaci bukového dřeva. Nakonec proběhne výmalba na bílo a položení koberce. 

Stavební úpravy viz výkres č. 13 NÁVRH 2 –  PŮDORYS 2.NP a výkres č. 15 NÁVRH 2 

– BOURACÍ PRÁCE A NOVÝ STAV 2.NP.  

 

Stavební, konstrukční a materiálové řešení šaten:  

Stávající podlahové krytiny budou odstraněny. Jedná se zejména o vlysovou podlahu 

v současné společenské místnosti a linolea v současné šatně. Omítky budou okopány až na 

cihly a stropní konstrukci. Dále bude provedena bourací práce – vytvoření nového 

průchozího otvoru a zazdění dveřního otvoru starého (viz výkres č. 14 NÁVRH 2 –

BOURACÍ PRÁCE A NOVÝ STAV 1.NP). V místech potřeby se dle intenzity a rozsahu 

vlhkosti zdiva rozhodne o použití technologie sanace. Pokud se bude jednat pouze o 

bodová ohniska, bude provedena injektáž zdiva chemickou emulzí s dostatečným 

přesahem tohoto kritického místa. Pokud se ale bude vlhkost ve zdivu projevovat plošně či 

bude dosahovat vysokých hodnot, bude provedeno zabránění vzlínající vlhkosti 

mechanickou cestou, jako je například podřezání zdiva pilou a instalování polyethylenové 

izolace nebo zavibrování pozinkovaných profilovaných plechů do spár cihel postižených 

míst. Po provedení těchto činností bude zdivo postříkáno přípravkem, jenž podporuje 

výkvět solí ze zdiva. Dále bude provedena výměna stávajícího dřevěného okna za nové 

plastové. Po výměně okna dojde k instalaci rozvodů elektrické energie a zapravení stropní 

konstrukce vápenocementovou štukovou omítkou. Pokud po přeměření vlhkosti kritických 

míst bude tato vlhkost pod 2,5 %, je možnost omítnout zdivo vápenocementovou štukovou 

omítkou, ne však dříve než po 3 měsících po aplikování přípravku na podporu výkvětu solí 

ze zdiva a ne dříve, než budou tyto soli na povrchu zdiva mechanicky odstraněny. Nakonec 
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bude na podlahu nalepena keramická dlažba a dojde k výmalbě místností šaten a chodby na 

bílo.  

 

Stavební, konstrukční a materiálové řešení věže, garáží, technické místnosti: 

Návrh počítá s demontáží stávajícího zastřešení, demolicí části věže z výšky 14 300 mm na 

11 040 mm a se znovuvýstavbou její střešní konstrukce. Spolu s demolicí části věže 

proběhne postupná likvidace nevyhovujícího dřevěného žebříkového schodiště, které ve 

věži momentálně stojí. Dále budou ve věži vyměněny okenní výplně za nové. Garáže 

budou propojeny novými protipožárními dveřmi. Dřevěná okna v garáži a kovové 

tabulkové okno v technické místnosti budou vyměněna za nová plastová okna. Po 

odstranění omítek ze svislých a vodorovných konstrukcí bude provedeno podřezání zdiva 

pilou a instalování polyethylenové izolace. Po provedení této činnosti bude zdivo 

postříkáno přípravkem, který podporuje výkvět solí ze zdiva. Podlaha ve skluzové šachtě 

bude provedena dle platné ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice. U paty 

skluzové tyče po celé ploše podlahy musí být proveden měkčený dopad upravený pro 

zmírnění nárazu dopadajících osob, viz obrázek č. 5. 

 

Obr. 6 Úprava povrchu doskočiště [3] 

 

Pokud po přeměření vlhkosti kritických míst bude tato vlhkost pod 2,5 %, je možnost 

omítnout zdivo a stropní konstrukce vápenocementovou štukovou omítkou, ne dříve než po 

3 měsících po aplikování přípravku na podporu výkvětu solí ze zdiva a ne dříve, než budou 

tyto soli na povrchu zdiva mechanicky odstraněny. Omítka se nebude provádět kolem 

garážových vrat, jelikož budou měněny až na závěr celé rekonstrukce. Po uzrání omítky 

bude v garážích proveden nátěr podlah a stěn do výše 30 cm hydroizolační 

a otěruvzdornou hmotou. Touto hmotou bude taktéž natřena podlaha v technické místnosti. 
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V téže místností bude provedeno zateplení střešní konstrukce skelnou vatou a zhotovení 

podhledu ze sádrokartonu. Nakonec se nainstalují závěsné police, přistěhují regály 

a namontuje se zařízení. Provede se taktéž demolice starých garážových vrat, zapravení 

ostění vzniklého otvoru a montáž nových posuvných garážových vrat. Nakonec bude 

provedena výmalba na bílo. Pokud bude vlhkost zdiva v únosných hodnotách pro instalaci 

zateplovacího systému obvodového pláště, bude tento systém na vnějším plášti budovy 

proveden. 

 

f) Požárně-bezpečnostní řešení 

Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

Stavba je rozdělena celkem do 3 požárních úseků. Mezi jednotlivé úseky patří: 1.05 Garáž, 

1.06 Technická místnost a 1.04 Garáž, ostatní místnosti v budově. Průchod mezi těmito 

úseky budou osazeny protipožárními dveřmi a prostupy instalací zdí budou osazeny 

protipožárními manžetami. 

 

g) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí na požární odolnost 

Z hlediska klasifikace tříd reakce na oheň lze všechny hlavní navržené nosné i nenosné 

materiály zařadit do třídy A1, tj. lze je specifikovat jako výrobky, které nepřispívají 

k požáru, včetně plně rozvinutého. Všechny tyto materiály mají potřebné atesty. 

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

V těsné blízkosti hasičské zbrojnice se nachází podzemní požární hydrant. V garážích se 

nachází dostatečný počet hasicích přístrojů.  

 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

Před hasičskou zbrojnicí a v jejím těsném okolí se nachází dostatečně rozsáhlý prostor pro 

parkování hasičských vozů v případě požáru. Požár lze dobře zdolávat ze západní, jižní 

a východní strany. 

 

h) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Na dveřích skluzové šachty v 2.NP musí být umístěna tabulka s nápisem „Nebezpečí pádu 

do šachty“ a u výstupního otvoru šachty tabulky s nápisy „Nebezpečí úrazu“ a „Zákaz 

vstupu“. Únikové cesty budou značeny příslušnými značkami a tabulkami. 
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i) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Dle mapy radonového indexu se hasičská zbrojnice nachází v oblasti s převažujícím 

nízkým radonovým indexem, proto nebude nutno podnikat žádné nutné stavební úpravy 

zabraňující pronikání radonu do stavebního objektu. 

 

 
 

Obr. 7 Mapa radonového indexu [19] 

 

Ochrana před technickou seizmicitou: 

Objekt zbrojnice se nenachází v oblasti, která by byla technickou seizmicitou postižena, 

proto nebude nutno provádět zvláštní opatření. 

 

Ochrana před hlukem: 

Stavba není přímo zasažena nadměrným hlukem a pro tento typ stavby se nevyžaduje 

zvláštní ochrana  

 

Protipovodňová opatření: 

Oblast nespadá do záplavové oblasti a nebývá nijak zasahována povodněmi. Jedinou 

záležitostí spadající pod tento bod je nutnost vybudování liniového odvodňovacího žlabu, 
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jež bude situován před vjezdy do garáží. Z hlediska povahy svažitosti území dochází při 

přívalových deštích k pronikání vody do prostorů garáží.  

 

Ostatní účinky (vliv poddolování) 

Objekt nestojí na poddolovaném území 

 

5.2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Napojovací místa technické infrastruktury: 

Hasičská zbrojnice je napojena na sítě technické infrastruktury a její napojovací body jsou 

zakresleny a popsány ve výkrese č. 2 LIMITY ÚZEMÍ. Přípojka vody ústí do objektu 

z východní strany, taktéž elektrické vedení, plynovodní přípojka je vedena do HUP ze 

strany jižní a splašková kanalizace je řešena kanalizační přípojkou, která vede ze severní 

strany objektu dále do kanalizačního řadu. Dešťová voda je odváděna dešťovou kanalizací. 

 

5.2.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení 

Dopravní řešení před objektem je pozměněno dvěma typy prvků. Jedná se o instalaci 

světelné signalizace výjezdu vozidel požární ochrany a vztyčení dvou dopravních značek 

s typovým označením č. B29 „Zákaz stání“. 

Tyto dva prvky nemění ani zásadně neomezují plynulou dopravu v okolí zbrojnice. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nedaleko zbrojnice, a to východním směrem, vede obchvat Českého Těšína po silnici I. 

třídy číslo 48. Tato silnice vede jižním směrem do Frýdku Místku anebo Třince a severním 

směrem do Polska. Jižně od zbrojnice prochází silnice Ostravská, což je komunikace I. 

třídy číslo 11, která vede východně směrem do centra Českého Těšína a západně směrem 

na Havířov a dále na Ostravu. Na tuto komunikaci je možno se z hasičské zbrojnice dostat 

po ulici Formanská, popřípadě po ulicích Na Dolinách a Školní. Komunikace Ostravská 

disponuje možností sjezdu na silnici I. třídy číslo 48 zhruba po 50 metrech po výjezdu 

z ulice Formanská. Na silnici Ostravská se nacházejí v docházkové vzdálenosti do 

800 metrů 2 zastávky městské hromadné autobusové dopravy. 
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c)Pěší a cyklistické stezky 

V blízkosti hasičské zbrojnice se nenacházejí žádné pěší ani cyklistické stezky. 

 

5.2.5 Zásady a organizace výstavby 

 

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

Staveniště bude umístěno na pozemku hasičské zbrojnice s parcelním číslem 217/1 a na 

pozemku 385, který je spravován hasičským sborem. Staveniště bude napojeno na 

vodovod v hasičské zbrojnici pomocí hadice s vlastním kohoutem. Elektrická energie bude 

taktéž brána z hasičské zbrojnice tak, že bude na staveništi instalována elektroskříň 

s vlastním elektroměrem.  

 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude situováno na pozemcích, které mají dobré vsakovací poměry, proto nebude 

muset být učiněno opatření pro odvodnění staveniště. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude přístupno z ulice Formanská. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby budou dodržovány postupy, které jsou v souladu s ochranou životního 

prostředí. Vegetace, která se nachází na pozemku s parcelním číslem 212/1, bude chráněna 

oplocením, aby nedošlo k jejímu poškození. V rámci ochrany životního prostředí bude 

dodržován zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny. Také bude dodržována ochrana vod a ochrana ovzduší dle příslušných zákonů.  

 

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

Zejména bude dodržováno třídění, odpadové hospodářství a všechny druhy odpadu budou 

příslušně likvidovány. Odpadové hospodářství se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb., 

zákon o odpadech. Tímto a dalšími příslušnými vyhláškami se bude nutno řídit zejména při 

manipulaci a likvidaci stávající eternitové krytiny.   
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Výstavba bude prováděna v souladu se všemi zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Všichni pracovníci projdou proškolením, které stanoví závazné podmínky 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dle povahy a rozsahu práce bude na 

staveništi působit koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato činnost bude 

zajištěna firmou Grimo BOZP, s. r. o. Třinec – Oldřichovice 738, 739 61.  

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavební povaha změny dokončené stavby nebude vyžadovat žádné úpravy pro 

bezbariérové užívání okolních pozemků. U samotné stavby bude pouze nutno zřídit pěší 

komunikaci (viz výkres č. 4 SITUACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – NÁVRH), u které bude 

technické provedení vyhovovat vyhlášce 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu) 

Stavební práce budou prováděny tak, aby byla zajištěna schopnost zásahu jednotky požární 

ochrany. Bude udržována zejména volná plocha před garážemi tak, aby byla možnost 

výjezdu hasičských vozů. Pokud to stavební úpravy budou vyžadovat, bude s dostatečným 

předstihem informován zástupce sboru SDH Mosty a vozy budou například dočasně 

přeparkovány. Stavba je dělena na etapy tak, aby byla vždy vyčleněna místnost nebo část 

místnosti pro zásahovou jednotku jakožto provizorní šatna.  

 

 

5.3 Situační výkresy 

 

Výkresová dokumentace je vypracována a vedena jako součást této práce. Výkresy 

spadající pod tento bod jsou zejména výkres č. 1 ŠIRŠÍ VZTAHY, výkres č. 2 LIMITY 

ÚZEMÍ, výkres č. 3 SITUACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – STAV, výkres č. 4 SITUACE 

ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – NÁVRH.    
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5.4 Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

5.4.1 Architektonicko-stavební řešení 

Budova hasičské zbrojnice je navržena jako dvoupodlažní objekt, který má sloužit sboru 

dobrovolných hasičů a zejména výjezdové jednotce požární ochrany. Je to nejen základna, 

ze které vyráží jednotka bojovat s požáry či živelními pohromami, ale také místo, kde se 

jednotka na tyto akce připravuje. Proto je tento návrh koncipován zejména pro 

akceschopnost výjezdové jednotky a pro pobývání jejích příslušníků v tomto objektu při 

vyhlášené pohotovosti. Návrh taktéž respektuje skutečnost, že se u této zbrojnice pořádají 

veřejně přístupné slavnosti.  

 

 

Obr. 8 Vizualizace návrhu č. 2 

 

Zateplený plášť budovy je laděn do barev bílé a červené s bílým 3D logem, na kterém je 

nápis: „HASIČSKÁ ZBROJNICE MOSTY U ČESKÉHO TĚŠÍNA“, který se nachází na 

zdi mezi hlavním vchodem a vjezdem do garáže. V 1.NP podlaží se na jižní straně nachází 

hlavní vstup do objektu, který ústí do místnosti č. 1.01 CHODBA. V této místnosti se 

nachází hlavní elektrorozvaděč. Jelikož je stávající stav šatny kapacitně nevyhovující, byla 

v tomto návrhu z bývalé společenské místnosti navržena šatna druhá. Obě místnosti, číslo 

1.02 a 1.03, jsou propojeny novým otvorem, jež není osazen dveřmi a jehož šířka je 
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1 000 mm. Navržená kapacita těchto dvou šaten je 14 míst, což je zcela dostačující. 

V šatnách jsou pro převlékání situovány lavice a na zdech nad nimi jsou ve výši 1 700 mm 

zavěšeny dvoupatrové police pro odkládání přileb a drobností. V šatně 1.02 jsou umístěny 

3 regálové skříně na poháry a jiné věci a v severozápadním rohu také plynový turbokotel, 

který bude zajišťovat vytápění a přípravu TUV. Odtah spalin a přísun vzduchu od a do 

kotle bude zajištěn soustředěnou vzducho-spalinovou komínovou sestavou. V šatně 1.03 je 

umístěna velká uzavíratelná skříň a stůl se židlemi. V nové přístavbě je situována 

umývárna a záchod. Tyto dvě místnosti jsou od sebe děleny příčkou. Prostory šatny 

a umývárny jsou od sebe taktéž odděleny příčkou. V umývárně jsou navrženy 2 sprchy, 

které jsou společné, bez dělení. Podlaha těchto sprch je spádována do odtoků. Dále jsou 

v místnosti navržena 2 umyvadla se dvěma zrcadly a mýdelníky. Na stěnách jsou 

namontovány věšáky na ručníky. Záchod je řešen závěsnou záchodovou mísou, na zdi je 

namontován držák toaletního papíru. Tato místnost bude odvětrávána nuceně, a to pomocí 

vzduchotechniky. V prostoru pod schodištěm se nachází malá technická místnost. Okna 

v šatnách a umývárně budou mít mléčné zasklení, aby nebylo vidět dovnitř. Návrh počítá 

se zvětšením stávajících prostorů záchodů, které se nacházejí v severozápadní části 

objektu. Je zde navržena záchodová kabina pro ženy společně s osobami na invalidním 

vozíku a záchodová kabina pro muže s malou předsíňkou, kde je umístěno umývátko. 

Záchodová kabina pro osoby na vozíku je navržena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Obě tyto 

kabiny budou mít okna s dolní hranou parapetu v 1 800 mm. Ovládání okna v záchodové 

kabině bude umožněno pákou umístěnou ve výši 1 200 mm tak, aby okno mohla otevřít 

i osoba na vozíku. Kabiny budou obloženy keramickým obkladem do výše 2 000 mm. 

Garáže jsou řešeny hlavně pro parkování hasičských vozů s důrazem na volný nástupní 

prostor. V obou garážích jsou umístěny vysoké kovové regály pro uložení hasičské 

výzbroje. Tyto 2 garáže mají také instalována nová posuvná garážová vrata, jejichž 

otevírání zabezpečuje elektrický pohon, je však možné je otevřít i ručně. V místnosti 1.06 

se nachází skříň elektrického sušáku na mokré hadice či výstroj. Také zde bude odkládána 

motorová stříkačka. V téže místnosti jsou instalovány 2 pracovní stoly a nad nimi police 

na nářadí. Věž byla snížena a nyní se v ní nachází skluzová šachta opatřená skluzovou tyčí. 

 

Navržené dřevěné schodiště, které se nachází v přístavbě, spojuje první nadzemní podlaží 

s druhým. V prostoru schodiště jsou 2 pevná plastová okna. V 2.NP se nachází společenská 

místnost a kuchyňka. V této společenské místnosti jsou situovány 2 stoly s židlemi 

a televize. Tato pobytová místnost bude sloužit zejména členům výjezdové jednotky 
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během pohotovosti. Nově zkonstruované střešní vikýře jsou situovány na jižní straně 

střechy směrem na ulici Formanská. V kuchyňce je umístěna kuchyňská linka se 

skříňkami, se dřezem, elektrickou varnou deskou, elektrickou konvicí a nástěnnými 

skříňkami na nádobí. Na podlaze je položen zátěžový koberec. Dveřmi je možno se dostat 

do prostoru skluzové šachty, kde je vybetonována nástupní podesta v délce 800 mm 

a v celé šíři skluzové šachty. Z této podesty se lze pomocí skluzové tyče dostat do prostoru 

garáže v 1.NP. Skluzová tyč má průměr 240 mm a je vyrobena z hladké oceli. Další 

místností v 2.NP je kancelář. Tento prostor bude sloužit zejména veliteli. Mezi vybavení 

této kanceláře patří psací stůl s kolečkovým křeslem, skříňkami a pohovkou. Jako pochozí 

materiál je zde zvolen opět zátěžový koberec. Skladovací prostor situovaný ve východní 

části 2.NP je navržen hlavně pro ukládání a skladování materiálů, výstroje a výzbroje. 

Tento materiál je zde možno naskladňovat jak dveřmi, tak speciálním skladovacím 

otvorem o rozměrech 1 200 mm x 1 200 mm. Západně, na opačné straně objektu je 

situován také skladovací prostor, ten je však zhruba třetinový a bude sloužit k uskladnění 

drobnějšího materiálu.  

 

5.4.2 Výkresová část 

Výkres dokumentující situaci řešení návrhu č. 2: výkres č. 4 SITUACE ŘEŠENÉHO 

ÚZEMÍ –  NÁVRH 

Výkresy dokumentující půdorysné řešení návrhu č. 2 jsou součástí této práce a jedná se 

zejména o výkres č. 12 NÁVRH 2 –  PŮDORYS 1.NP, výkres č. 13 NÁVRH 2 –  

PŮDORYS 2.NP.  

Výkres dokumentující podélný řež objektem řešení návrhu č. 2: výkres č. 16 NÁVRH 2 –  

ŘEZ A2-A2´. 

Výkres dokumentující pohledy na objekt v řešení návrhu č. 2: výkres č. 17 NÁVRH 2 –  

POHLEDY.  
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6. Návrh řešení č.1 

 

6.1 Popis návrhu 

 

6.1.1 Obecný popis stavby 

Návrh řešení č. 1 řeší hasičskou zbrojnici taktéž komplexně a jeho cílem je ucelené řešení 

rekonstrukce tohoto objektu. Projekt se snaží zachovat objektu co nejvíce jeho původní 

vzhled a vnitřní členění. Návrh se zaobírá nejenom tvorbou nových hygienických prostor, 

pobytové místnosti v 2.NP, skladovacích prostor a kanceláře, ale také úpravou prostor 

stávajících. U tohoto návrhu je důležité to, že řeší všechny hlavní nedostatky, technické 

problémy a vady, které stávající stav má.  

 

6.1.2 Architektonicko-stavební řešení 

Objekt hasičské zbrojnice je navržen jako nepodsklepený, 2podlažní, se sedlovou střechou. 

Hlavní vstup do objektu je situován z ulice Formanská z jižní strany budovy. Na tuto ulici 

ústí také výjezdy z garáží. Stávající společenská místnost je v tomto návrhu nahrazena 

šatnou, umývárnou a místností se záchodem. Návrh počítá s vybouráním nového dveřního 

otvoru, který spojuje místnosti šaten, a zazdění otvoru, který spojuje místnost 1.02 ŠATNA 

s chodbou. Stávající okno v šatně 1.02 v západní zdi bylo posunuto a na jeho místě byla 

ukotvena příčka dělící umývárnu a šatnu. V této šatně se nachází celkem 8 míst pro 

převlékání a jeden regál na poháry. Obě okna, které mají spodní hranu parapetu ve výšce 

900 mm, budou mít zasklení provedeno z mléčného skla, aby nebylo vidět dovnitř. 

V umývárně je okenní parapet ve výšce 1 800 mm a pod oknem je umístěno umyvadlo 

s mýdelníkem. V místnosti se také nachází jeden sprchový kout se závěsem. Na zdech jsou 

instalovány věšáky na ručníky. Obložení umývárny a záchodu je provedeno z keramických 

obkladů do výšky 2 m. Na podlahu bude v těchto místnostech použita keramická dlažba. 

Stejný materiál podlahové krytiny bude použit i v obou šatnách. V místnosti 1.03 je celkem 

6 míst pro převlékání. Uprostřed místnosti je situován stůl se židlemi. Okno bude mít 

mléčné zasklení, aby zvenku nebylo vidět dovnitř. Mezi místností 1.03 a prostorem věže 

bude vybourán dveřní otvor, kterým bude umožněn po dřevěném točitém schodišti výstup 

do 2.NP. V garáži 1.04 je navržena nová skříň na výzbroj a výstroj, která stojí před 

bývalým vchodem do prostor věže. Tento vchod je zazděn. V druhé garáži se předpokládá 

demolice a stavba nové stropní konstrukce, která bude o 200 mm výš než stávající. V této 
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garáži bude taktéž umístěno schodiště, které povede do nadstavby 2.NP, a rovněž zde 

budou vyměněna garážová vrata za elektrická posuvná. Technická místnost bude vybavena 

elektrickým sušákem na hadice a výstroj. Bude zde místo i na motorovou stříkačku a regál 

na výzbroj. Návrh počítá se zvětšením stávajících prostorů záchodů, které se nacházejí 

v severozápadní části objektu. Je zde navržena záchodová kabina pro ženy společně 

s osobami na vozíku a záchodová kabina pro muže s malou předsíňkou, kde je umístěno 

umývátko. Záchodová kabina pro osoby na vozíku je navržena dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

Obě tyto kabiny budou mít okna s dolní hranou parapetu v 1 800 mm. Ovládání okna 

v záchodové kabině bude umožněno pákou umístěnou ve výši 1 200 mm tak, aby okno 

mohla otevřít i osoba na vozíku. Kabiny budou obloženy keramickým obkladem do výše 

2 000 mm. 

 

V 2.NP byly z původní půdy stavebními úpravami vytvořeny celkem 2 místnosti. Jedná se 

o kancelář, která bude sloužit veliteli, a společenskou místnost a kuchyňku, jež je navržena 

zejména pro výjezdovou jednotku a ostatní členy sboru. V kanceláři je situován psací stůl, 

kolečkové křeslo a skříňky pro úschovu dokumentů. Místností také prochází komínové 

těleso. Toto těleso však nebude využíváno. Oslunění je zajištěno velkým, 1 500 x 1 500 

mm oknem a také střešním oknem, které je umístěno půdorysně zhruba nad psacím stolem. 

V kuchyňce je umístěna kuchyňská linka se skříňkami, se dřezem, elektrickou varnou 

deskou, elektrickou konvicí a nástěnnými skříňkami na nádobí. Nově zkonstruovaný 

střešní vikýř je situován na jižní straně střechy směrem na ulici Formanská. Ve 

společenské místnosti jsou 2 stoly se židlemi a pohovkou, která je zasazena do prostorů 

vikýře. Na podlaze je v obou místnostech položen zátěžový koberec. Poslední místnost 

v 2.NP je místnost určena pro skladování, která vznikla nadstavbou stávající garáže.   
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Obr. 8 Vizualizace návrhu č. 1 

 

6.2 Výkresová část 

 

Výkresy dokumentující půdorysné řešení návrhu č. 1 jsou součástí této práce a jedná se 

zejména o výkres č. 9 NÁVRH 1 – PŮDORYS 1.NP, výkres č. 10 NÁVRH 1 –  

PŮDORYS 2.NP.  

Výkres dokumentující pohledy na objekt v řešení návrhu č. 1: výkres č. 11 NÁVRH 1 –  

POHLEDY.  
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7. Závěr 

 

Výsledkem této bakalářské práce má být ucelený návrh jednoho ze dvou 

z variantních řešení. Obě varianty, které zde byly řešeny, mají za úkol co nejvíce 

eliminovat vady a nedostatky jak z hlediska technického stavu budovy, tak i z hlediska 

provozních vztahů této zbrojnice. Obě varianty byly vytvořeny dle platných norem 

legislativních předpisů a také dle přání zástupců této jednotky. Návrhy byly projektovány 

především pro potřeby výjezdové jednotky požární ochrany a členy sboru hasičů. Ke 

zpracování této práce jsem také ve velké míře využil teoretické a praktické poznatky, které 

jsem za dobu svého studia na této škole získal. Jak varianta č. 1, tak varianta č. 2 má snahu 

zachovat celkový architektonický vzhled a ráz budovy. Tyto návrhy se od sebe liší zejména 

provedenou přístavbou ve druhém řešení a tím i částečnou dispozicí interiéru.  

 

První návrh byl koncipován jako řešení, které bude využívat co nejvíce prostor 

stávajících s tím, že budova nebude muset zásadně měnit svou zastavěnou plochu. Jedná se 

o levnější variantu z důvodu absence přístavby a většího počtu zachovaných zařízení. Tato 

varianta zcela plní žádost, která byla zástupci sboru hasičů podána, a to zejména na tvorbu 

hygienických prostor, zobytnění půdy a vyřešení problému s malou průjezdnou výškou 

vrat garáže.  

 

Druhý návrh se od prvního liší zejména provedenou přístavbou, kde se nachází 

komunikační prostor spojující první a druhé nadzemní podlaží, skladovací prostor 

v podlaží druhém a hygienické prostory a malá technická místností v podlaží prvním. 

Tento návrh taktéž plně respektuje podmínky a přání zástupců tohoto hasičského sboru.  

 

Skloubit aspekty požadavků funkčních, provozních, estetických a ekonomických, 

které by tato stavba měla splňovat, nebylo vůbec jednoduché, ale myslím si, že variantní 

řešení č. 2 těmto požadavkům odpovídá. A proto bych také volil tento návrh jako variantu, 

která by měla být realizována. Životnost stavby by se dobře provedenou rekonstrukcí 

prodloužila o několik desítek let a tento objekt by tímto mohl sloužit nejenom současné 

jednotce sboru, ale také dalším generacím mladých hasičů. 
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Příloha č. 4 -  Vyjádření k žádosti o existenci zařízení T-Mobile Czech Republic a.s. 

Příloha č. 5 - Vyjádření k žádosti o existenci zařízení ČEZ Distribuce, a.s. 

Příloha č. 6 - Vyjádření k žádosti o existenci zařízení RWE Distribuční služby, s.r.o. 

(provozovatel: SMP Net, s.r.o. Ostrava) 
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11. Seznam výkresů 

 
 

Č. NÁZEV VÝKRESU M FORMÁT 

1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1:10000 A3 

2 LIMITY ÚZEMÍ 1:1000 A3 

3 SITUACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - STAV 1:500 A3 

4 SITUACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - NÁVRH 1:500 A3 

5 STAV - PŮDORYS 1.NP 1:100 A3 

6 STAV - PŮDORYS 2.NP A KROV 1:100 A3 

7 STAV - ŘEZ A1-A1´ 1:100 A3 

8 STAV - POHLEDY 1:100 A2 

9 NÁVRH 1 - PŮDORYS 1.NP 1:100 A3 

10 NÁVRH 1 - PŮDORYS 2.NP 1:100 A3 

11 NÁVRH 1 - POHLEDY 1:100 A2 

12 NÁVRH 2 - PŮDORYS 1.NP 1:100 A3 

13 NÁVRH 2 - PŮDORYS 2.NP 1:100 A3 

14 NÁVRH 2 - BOURACÍ PRÁCE A NOVÝ STAV 1.NP 1:100 A3 

15 NÁVRH 2 - BOURACÍ PRÁCE A NOVÝ STAV 2.NP 1:100 A3 

16 NÁVRH 2 - ŘEZ A2-A2´ 1:100 A3 

17 NÁVRH 2 - POHLEDY 1:100 A2 

18 ÚPRAVA OKOLÍ- VÝJEZD HASIČSKÝCH VOZIDEL 1:500 A3 

19 NÁVRH 1 - VIZUALIZACE - A3 

20 NÁVRH 2 - VIZUALIZACE - A3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY  



Příloha č. 1

DEMOLICE

LIKVIDACE MATERIÁLU
OZN. 

MATERIÁLU
MJ

POČET 
MJ

CENA      
1 MJ

CENA 

eternitová krytina 17 06 05 t 2,8 1 800 5 040
cihelná suť 17 01 02 t 12 280 3 360
beton frakce 10-50 cm 17 01 01 t 21,38 320 6 841,6
stavební suť frakce do 10 cm 17 01 07 t 9,6 160 1 536
kabeláž 17 04 11 t 0,08 1 200 96
směsné stavební odpady 17 09 04 t 1 940 940
ostatní nezařazený materiál --- t 2 400 800

OSTATNÍ ČINNOST
OZN. 

MATERIÁLU
MJ

POČET 
MJ

CENA 1 
MJ

CENA 

odvoz materiálu --- t 48,86 300 14 658
demoliční práce --- hod 70 600 42 000

75 272,00 Kč               Cena celkem za demolici



OBJEKT NOVÝ STAV

AKCE MJ
POČET 

MJ
CENA    
1 MJ

CENA

přístavba zemní- hloubení rýh + práce m3 9 630 5 670
přístavba- základové konstrukce + práce m3 10,84 2 300 24 932
přístavba- hydroizolace vodorovná + práce m2 45 200 9 000
přístavba- hydroizolace svislá + práce m2 15 600 9 000
přístavba- zdivo + práce m3 22 2 500 55 000
nadstavba- zdivo + práce m3 12,8 2 000 25 600
příčky 2.NP + ostatní + práce m3 7 2 000 14 000
strop v garáži- ŽB, tl. 200mm + práce m2 50 1 200 60 000
konstrukce střechy- cena získána porovnáním --- 1 420 000 420 000
žlaby a svody z pozinkovaného plechu + práce m 72 350 25 200
klempířské konstrukce + práce m2 4,22 600 2 532
podřezání zdiva pilou bm 38,7 850 32 895
sanační postřik m2 120 20 2 400
otěruvzdorný nátěrový materiál + práce m2 160 80 12 800
barva malířská + výmalba m2 1300 26 33 800
elektro rozvody - cena získána porovnáním --- 1 60 00060 000
rozvody voda- cena získána porovnáním --- 1 4 000 4 000
úprava rozvodu plynu + materiál 1 1 3 000 3 000
rozvod topení a radiátory + materiál ks 1 60 000 60 000
plynový kotel + komínové těleso ks 1 40 000 40 000
nové omítky + práce m2 520 220 114 400
truhlářské výrobky - nábytek (průměrná cena za MJ) ks 40 2 000 80 000
okna (cena všech oken zprůměrována na 1ks okna) ks 18 6 900 124 200
dveře interiérové ks 10 2 200 22 000
dveře interiérové- protipožární ks 4 2 800 11 200
dveře vstupní ks 1 8 000 8 000
garážová vrata + práce ks 2 35 000 70 000
elektro skříň na sušení hadic ks 1 250 000 250 000
konstrukce schodiště ks 1 70 000 70 000

Cena celkem za objekt zbrojnice 1 649 629,00 Kč                    



OKOLÍ NOVÝ STAV

AKCE MJ
POČET 

MJ
CENA     
1 MJ

CENA

betonové svahovky ks 200 90 18 000
chodník (mat. zámková dlažba) m2 35,28 515 18 169
zatravňovací dlaždice m2 280 220 61 600
odvodňovací žlab s mřížkou bm 15 900 13 500
přeložka elektrického vedení NN zemní- volný prostor m 510 67,29 34 318
kácení stromů ks 2 1 500 3 000

PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE

AKCE MJ
POČET 

MJ
projektové práce % 3
inženýrské práce % 2

NUS

AKCE MJ
POČET 

MJ
náklady na zařízení staveniště % 1,5

REZERVA

AKCE MJ
POČET 

MJ
rezerva % 8

Cena celkem za okolí 148 587,00 Kč                       

Cena celkem za stavební a demoliční fázi bez DPH 1 873 488,00 Kč            

CENA

149 879

Cena celkem za rekonstrukci bez DPH 2 145 144,00 Kč            

CENA

56 205
37 470

28 102

CENA



Příloha č. 2 

 

 
Severní pohled 

 

 

Pohled na garáže 



 

Hygienická zařízení (nalevo) 

 

 

 

 

 

Plocha využívána pro parkování je situována západně od zbrojnice 

 

 

 



 

Technická místnost 

 

 

 

Šatna 

 

 



 

Pohled zrcadlem žebříkového schodiště seshora z věže 

 

 

 

Konstrukční řešení krovu věže 

 

 



 

Parcela č. 385 (pozemek jižně od hlavního vchodu zbrojnice) 

 

 

 

Vpusti dešťové kanalizace a chybějící okapový svod  
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RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno
T +420532221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Jaroslav Szturc
Pražská 155/13

73701 Český Těšín

datum

04.02.2013
vyřizuje

Helena Bystřická
naše značka

5000739066

Věc:
Haičská zbrojnice

K.ú. - p.č.: Mosty u Českého Těšína

Stavebník: Jaroslav Szturc , Pražská 155/13 , 73701 Český Těšín

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

SMP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční 
služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 

 Po prostudování předložené žádosti k existenci sítí Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru 
DOJDE K DOTČENÍ 
ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí 
Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. 
Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m. 
                
V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení (dále jen PZ): 
STL, NTL plynovody + přípojky 
 
V blízkosti Požární zbrojnice se nachází STL plynovod LPe D 110 a STL přípojka LPe D 50.  
 
K předložené situaci zájmového území je přílohou tohoto stanoviska orientační snímek polohy PZ. 
V případě Vašeho zájmu o digitální formu polohy plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné požádat 
RWE Distribuční služby, s.r.o. odbor dokumentace sítí (e-mail: gis@rwe-smp.cz). 
 
                                                   
Požadavky na zpracování projektové dokumentace staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského 
zařízení provozovaného SMP Net, s.r.o. Ostrava 
 
TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A 
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 183/2006 Sb. 
STANOVISKO NENÍ URČENO PRO POVOLENÍ REALIZACE STAVBY NEBO PRO REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ 
OHLÁŠENÍ STAVBY A NENAHRAZUJE STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD). 
POSKYTNUTÉ INFORMACE (MAPOVÝ PODKLAD) LZE POUŽÍT POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD. 
 
Informace o uložení plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity 
pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány. 
Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením projednejte s technikem plynárenských zařízení regionální 
operativní správy sítí a zapracujte do PD stavby. 
 
PD stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme 
předložit k posouzení v měřítku 1:500, popř. 1:1000. 
PD musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické 
zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. 
 
PD stavby plynárenského zařízení bude zpracována v rozsahu prováděcích vyhlášek k zákonu č.183/2006 Sb. v 
platném znění (stavební zákon): 
- pro účely územního řízení v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
- pro účely stavebního řízení a pro provádění stavby v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
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Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízeni: 
 
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 
 
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek 
stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy 
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 
 
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení 
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz 
nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným 
vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a 
přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského 
zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném 
vytyčení bude sepsán protokol, 
 
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně 
další předpisy související s uvedenou stavbou, 
 
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, 
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 
 
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková 
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 
bateriových a motorových nářadí, 
 
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho 
poškození, 
 
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno 
obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 
 
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, 
výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 
 
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola 
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola 
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou 
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. 
Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 
podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby 
s PZ. 
 
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a 
bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 
 
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení. 
 
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
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plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 
 
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské 
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000739066 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Helena Bystřická

technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Karviná
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420595142423
helena.bystricka@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení
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Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000739066 ze dne 04.02.2013.

Provozovatel DS: SMP Net, s.r.o.; Stavebník: Jaroslav Szturc , Pražská 155/13 , 73701 Český Těšín. K.ú.: Mosty u Českého Těšína.



ŽADATEL

Jaroslav Szturc

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA

0200083299 Oddělení Poskytování sítí 28.01.2013

Pro: Informativní

Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Hasičská zbrojnice

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala vyjádření k existenci komunikačního vedení. Na Vámi
uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services,  a. s.

Tímto vyjádřením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním
řízením pro výše uvedenou stavbu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 28.01.2013.

S pozdravem

Martin Šklíba

ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140
53

SKUPINA ČEZ



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100129736.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

SKUPINA ČEZ



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100129736.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

SKUPINA ČEZ



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100129736.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

SKUPINA ČEZ



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100129736.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

SKUPINA ČEZ



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100129736.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

SKUPINA ČEZ



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100129736.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

SKUPINA ČEZ



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100129736.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

SKUPINA ČEZ



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100129736.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

SKUPINA ČEZ



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100129736.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

SKUPINA ČEZ



ŽADATEL

Jaroslav Szturc

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE

0100129736 Oddělení Dokumentace 28.01.2013

840 840 840

Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Hasičská zbrojnice

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100129736 ze dne 26.01.2013, která se týkala vyjádření o
existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém
území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

PODZEMNÍ SÍTĚ
NADZEMNÍ SÍTĚ

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct
dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v
platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras
zasíláme v příloze, přičemž  v trase kabelového  vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši
Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od  28.01.2013 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro
potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však
vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení
rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

Přílohy
z pověření ŘDA/94/0023/2012

1. Situační výkres zájmového územíing. Zbyněk Businský,
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízení

vedoucí odboru Správa dat o síti,

ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení
poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zasílací adresa pro zákazníky: Plzeň,
Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28

SKUPINA ČEZ



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P�íloha k Vyjád�ení �.j.:548001/13 �íslo žádosti: 0113 895 037

SITUA�NÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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(optimalizováno pro tisk na formát A3) P�íloha k Vyjád�ení �.j.:548001/13 �íslo žádosti: 0113 895 037

SITUA�NÍ VÝKRES - POLYGON 1

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336
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