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Anotácia diplomovej práce 

Cieľom diplomovej práce je vytvoriť projektovú dokumentáciu pre prevádzanie stavby 

Hasičskej stanice v areáli rýchlej výjazdovej služby podľa Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb. Hasičská stanica je funkčne rozdelená na dva celky, respektíve dve 

nadzemné podlažia. Jeden funkčný celok tvorí výjazdová časť stanice, šatne, priestory 

a plochy potrebné k výjazdu hasičských vozidiel. Druhý celok tvorí administratívna časť, 

ktorá je čiastočne oddelená, aby si vzájomne neprekážali v prevádzke s druhým funkčným 

celkom. Tieto celky sú prepojené v dvoch stavebných objektoch, ktoré tvoria stavbu. Budova 

zdieľa areál s budovou záchrannej služby, čo ich navzájom funkčne i architektonicky spojuje 

a vytvára tak spolu s plochami fyzickej prípravy jednotný areál integrovaných záchranných 

zložiek. 
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The object of the diploma thesis is to create project documentation for building construction 

of Fire station in the area of the external quick service, according to the Decree n. 499/2006, 

about documentation of buildings. The Fire station is functionally divided into two units, 

respectively into two above-ground floors. One functional unit is formed by the external part 
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1. ÚVOD 

  V súčasnej dobe má skoro každá dedina aj mesto budovu hasičskej stanice, či už patrí 

dobrovoľným, poloprofesionálnym alebo profesionálnym hasičom. Zároveň nastal trend 

spájania jednotlivých záchranných zložiek do jedného areálu. Preto je riešená budova 

hasičskej stanice navrhovaná v areáli výjazdnej záchrannej služby, ktorý zdieľa s budovou 

rýchlej záchrannej služby. 

Budova je rozdelená na výjazdovú časť, šatne a priestory a plochy potrebné k výjazdu 

hasičských vozidiel. Denná a administratívna časť je oddelená, aby si vzájomne neprekážali 

v prevádzke. Je tak isto potrebné vytvoriť oddychovú časť a časť fyzickej prípravy, ktorú 

môžu hasiči voľne využívať.  

Predmetom diplomovej práce je vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby, 

výkresovú a textovú časť. Posúdiť z technického hľadiska obvodové konštrukcie a vytvoriť 

energetický štítok obálky budovy. 

1.1 Rekapitulácia teoretických východísk 

1.1.1  Názvoslovie 

Požiarna ( hasičská) stanica  

 Objekt a súvisiace priestory určené pre nepretržitý výkon služby hasičov zaradených 

v jednotke hasičského záchranného zboru kraja a určené pre požiarnu techniku a vecné 

prostriedky požiarnej ochrany vo vybavení profesionálnej jednotky PO.  

Požiarna stanica typu C 

 Požiarna stanica zabezpečujúca v rámci hasebného obvodu podľa príkazu príslušného 

operačného a informačného strediska hasičského záchranného zboru kraja výjazd jednotky 

PO vybavenú technikou a vecnými prostriedkami požiarnej ochrany podľa právneho predpisu. 

( vyhláška č. 247/2001Sb.) 

JPO I  

 Jednotka hasičského záchranného zboru s územnou spôsobnosťou spravidla do 20 

minút jazdy z miesta dislokácie (zákon č. 133/1985 Sb.). 
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Nástupný priestor 

 Priestor k prechodnému uloženiu osobných ochranných pomôcok po dobu výkonu 

služby. V tomto priestore dochádza aj k obliekaniu osobných ochranných pomôcok v dobe od 

vyhlásenia poplachu do výjazdu jednotky. 

Stavba 

 Stavbou sa rozumejú všetky stavebné diela, ktoré vznikajú stavebnou alebo 

montážnou technológiou, bez zreteľa na ich stavebne technické prevedenie, použité stavebné 

výrobky, materiály a konštrukcie, na účel využitia a dobu trvania (stavebný zákon č 183/2006 

Sb.) 

Vetranie 

 Proces, pri ktorom dochádza k prívodu čerstvého vzduchu do miestnosti a k odvodu 

znehodnoteného vzduchu z nej (ČSN 73 5305). 

Nútené vetranie  

 Vetranie kde výmenu vzduchu zaisťuje prevádzka ventilátoru (ČSN 73 5305) 

Sklz 

 Zvislá komunikácia, slúžiaca k urýchleniu nástupu hasičov pri výjazde k zásahu. 

1.2  Hasičská stanica a zbor 

1.2.1  Poloha stanice, zaradenie podľa ČSN 73 5710 – Požárni stanice a požární 

zbrojnice 

 Hasičská stanica je situovaná v meste Lanškroun. Výjazd hasičských jednotiek bude 

pomocou pripojenia na ulicu Dvorskú prechádzajúcu okolo areálu z dvoch strán. 

Jednotka profesionálneho záchranného zboru je zaradená do kategórie JPO I., čo znamená, že 

hasičská jednotka má dvadsať minút na dojazd od vyhlásenia požiarneho poplachu. 

1.2.2 Výjazdová jednotka 

Navrhovaná stanica udáva že obsahuje 2 zásahové jednotky, každá po 6 členoch. 

V prípade profesionálnej jednotky je nutné aby bol jeden hasič na dispečingu. Toto nám 

udáva základný minimálny počet hasičov na smene a to 13 hasičov. 
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Celkový počet zamestnancov aj s dennými a kancelárskymi hasičmi je 20 osôb 

1.2.3  Počet členov 

 Navrhovaná budova počíta s požiarnou jednotkou obsahujúcou 13 – 15 hasičov, spolu 

s veliteľmi mužstva a výjazdu, na jednu smenu trvajúcu 24 hodín a hasičov nezasahujúcich 

pri požiari. 

1.2.4  Požiarna technika 

Budova bola navrhovaná na základe požiadaviek podľa výjazdnej hasičskej techniky. 

Výjazdová technika: 

Teleskopický rebrík : AZ-30 NOVUS MB2004 

 Rozmery ( D x Š x V ) 7380 x 2350 x 3350 mm 

    Váha: 8500 kg 

    Posádka: 3 ľudia 

  

Obrázok č. 1,2: Teleskopický rebrík : AZ-30 NOVUS MB2004 [1] 

Dopravný automobil : Iveco Daily 70C18 

    Rozmery ( D x Š x V ) 6500 x 2100 x 2700 mm 

    Váha: 7000 kg 

    Posádka: 3 ( 6 ) ľudí 
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Obrázok č. ...: Dopravný automobil Iveco Daily 70C18 [1] 

Plynový hasiaci automobil s hasiacim zariadením :  

CCS Cobra 

   Rozmery ( D x Š x V ) 6750 x 2450 x 2900 mm 

   Posádka: 3 ľudia 

  

Obrázok č. ...: Plynový hasiaci automobil s hasiacim zariadením CCS Cobra [1] 
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A SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A.1 Identifikačné údaje 

A.1.1 Údaje o stavbe 

a) Názov stavby:  Areál integrovaných záchranných zložiek –Hasičská stanica 

b) Miesto stavby: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí 

c) Umiestnenie areálu: Parcela č. 3075/8, 3075/16, 3075/17, 8062, 8063 

d) Rozloha areálu: 105 192 m
2
 

e) Kraj:   Pardubický kraj 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

    Mesto Lanškroun 

    Lesná 78, 563 01 Lanškroun 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

 

    Bc. Miriama Marušinová 

    Rastislavova 78, 058 01 Poprad, SR 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

 

Osobná obhliadka hasičskej stanice v Ostrave – Martinove a konzultácia s jej 

zamestnancami 

Dokumentácia pre stavebne povolenie 

Požiadavky na stavbu 

Ostatní podklady: 

- Norma ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice 

- zákon č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu, 

- vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, energetický audit 
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A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah riešeného územia 

Riešený areál sa nachádza pri ceste druhej triedy vedúcej ulicou Dvorská, ktorá 

prechádza okolo areálu z dvoch jeho strán a tým vytvára prirodzený vjazd do areálu. 

Inžinierske siete sú vedené tiež v tejto ulici ( viď. Výkres Situácia). Areál je v rovinatom 

teréne bez veľkých výškových rozdielov a rozkladá sa na parcele č. 3075/8, 3075/16, 

3075/17, 8062, 8063. Celková rozloha je 105 192 m
2. Pozemok je od okolitej zástavby 

čiastočne oddelený pomocou ochranného pásma zelene ( strom tuja) a je zatrávnený asi 

z 40%. Areál slúžiaci k výstavbe hasičskej stanice je majetkom investora a teda mesta 

Lanškroun. Pozemok je oplotený. 

b) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatkové územie, chránené 

prírodné územie, záplavové územie apod.) 

Parcela sa nenachádza v pamiatkovom území, v chránenom prírodnom území ani 

v záplavovom území. Ako novostavba nespadá ani pod zákon č. 20/1987 Sb., zákon 

Českej národnej rady zo dňa 30. Marca 1987,o státní památkové péči (v znení zákona 

ČNR č. 425/1990 Sb.). 

c) Údaje o odtokových pomeroch 

Riešená budova leží v oblasti s priemerným úhrnom zrážok 700-800 mm podľa 

mapových podkladov ČHMU. 

Dažďová voda dopadajúca na plochú strechu je odvádzaná dovnútra dispozície pomocou 

podtlakového odvodňovacieho systému a potom do splaškovej kanalizácie. Niektoré 

spevnené plochy sú vyspádované do kanalizačných vtokov v spáde 0,3 % (t.j. pri 

výškovom rozdiele 3 mm na 1 m dĺžky). Ostatné plochy sú prirodzene odvodnené na 

plochy trávnaté, kde dochádza k prirodzenému vsakovaniu dažďovej vody. Stavbou sa 

nezhoršia odtokové pomery. 

 

d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 

rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade či nebol vydaný územný súhlas: 

Navrhovaný zámer je v súlade s regulatívmi podľa územného plánu mesta Lanškroun. 

e) Údaje o súladu s  územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územné 

rozhodnutie nahradzujúca alebo územným súhlasom, poprípade s regulačným plánom 



7 

 

v rozsahu, v ktorom nahradzuje územné rozhodnutie, a v prípade stavebných úprav 

podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby, údaje o jej súlade s územne plánovacou 

dokumentáciou 

Zámer je v súladu s územným rozhodnutím. V územnom pláne je to oblasť vhodná na 

výstavbu. 

f) Údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia 

Požiadavky na využitie územia boli dodržané podľa regulatív územného plánu mesta 

Lanškroun. 

g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

Požiadavky dotknutých orgánov sú splnené a boli zohľadnené pri spracovaní PD. 

h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Nevzťahujú sa žiadne výnimky ani uľavové riešenia.   

i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií: 

Nie sú plánované žiadne súvisiace ani podmieňujúce investície na výstavbu. 

j) Zoznam dotknutých pozemkov a stavieb podľa katastru nehnuteľností 

Parcely , ktoré budú dotknuté výstavbou patria väčšinou súkromným osobám a je na 

nich rodinná zástavba. Sú to p.č.3075/6, 3075/7, 3075/9, 3075/12, 3075/19, 3075/20, 

3075/21, 3075/22, 3444, 3447, 3373, 3961, 3980, 4050, 4044,  

 

A.4 Údaje o stavbe 

 

Novostavba 

Stavba bude slúžiť ako Hasičská stanica pre potreby užívania hasičským zborom 

Pardubického kraja, a ktorá spolu s budovou rýchlej výjazdnej služby vytvára areál 

integrovaných záchranných zložiek.  

Trvalá stavba. 

Stavba je navrhnutá ako novostavba, nevzťahujú sa tak k nej žiadne iné právne predpisy. 

Stavba zodpovedá technickým požiadavkám na stavby podľa Normy ČSN 73 5710 

Požární stanice a požární zbrojnice a splňuje požiadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., ktorou 

sa stanovia obecné technické požiadavky zabezpečujúce čiastočné užívanie stavby 
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osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na časť 1.NP, z dôvodu 

prevádzky budovy a jej využitia. 

Požiadavky dotknutých orgánov boli splnené  a a zohľadnené v DSPS. 

Z hľadiska využitia územia tu nie sú žiadne výnimky ani úľavové riešenia. 

Orientační cena stavby je 39 600 000 Kč. 

A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 

 

SO 01 – Objekt tvorený skeletovou konštrukciou – garáže, denné zázemie, kancelárie 

SO 02 – Objekt murovaný – zázemie šatní a hygienických zariadení 

SO 03 – Spevnené plochy, dopravné a pešie komunikácie 

SO 04 – Prípojky sietí 
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2. Dokumentácia objektov a technických a technologických zariadení 

D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu 

D.1.1 Architektonicko – Stavebné riešenie 

a) Technická správa: 

D.1.1.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

Budova slúži ako zázemie pre profesionálny hasičský zbor Pardubického kraja v ČR. 

Je to hasičská stanica typu C. Jej súčasťou je dispečing, ktorý má svoju vlastnú miestnosť 

a hygienické zázemie. Stanica je navrhovaná pre 13 – 15 hasičov na dvadsaťštyri 

hodinové zmeny plus na vedúcich pracovníkov stanice a aj kancelárskych pracovníkov. 

Stavba je navrhovaná ako nepodpivničená o dvoch nadzemných poschodiach s plochou 

strechou 

D.1.1.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a) Urbanizmus 

Budova patrí do komplexu budov slúžiacich záchranným zborom ČR. Nachádza sa 

v ľavej časti pozemku, je v blízkosti  ulice dvorská, na ňu je aj navrhnuté dopravné 

napojenie z areálu. Statická doprava je riešená formou parkovacích miest v južnej časti 

pozemku. Je navrhnutých 30 miest a 1 bezbariérové parkovacie miesto. Odstupy a 

priestorová orientácia objektov v areály je zrejmá z výkresovej časti dokumentácie.  Z 

urbanistického hľadiska budovy zapadajú do danej lokality a svojou polohou a náplňou 

nezasahujú a nenarušujú urbanistické pomery. 

b) Architektonické riešenie 

Hlavným zámerom vytvorenia areálu týchto objektov ( objekt hasičskej stanice, objekt 

rýchlej výjazdovej služby a objekt hangáru záchrannej leteckej služby) je vytvorenie 

kvalitného zázemia pre záchranné zložky Pardubického kraja v ČR. Zámerom je budovu 

navrhnúť tak, aby spĺňala požiadavky hasičského záchranného zboru.  

Budova hasičskej stanice má tvar písmena L, pričom je na ňu napojená budova rýchlej 

výjazdnej služby tiež tohto tvaru. Medzi nimi sa nachádza prejazd pre záchranné 

a hasičské autá široký 6m. Vytvárajú spolu nepravidelný tvar písmena T. Konceptom 
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tohto riešenia je prehľadná a jednoduchá možnosť výjazdu a zásahu záchranných zložiek 

v prípade potreby. 

Objekt SO 01 je riešený ako dvojposchodový ŽB skelet s výplňovým murivom 

z porothermu 30 T a zateplením pomocou fasádnych panelov Kingspan, s povrchovou 

úpravou v červenej a bielej farbe. Objekt SO 02 je riešený a stenovým systémom firmy 

Porotherm a zateplením panelmi Kingspan s povrchovou úpravou v červenej farbe. 

Úrovne oboch strešných konštrukcií sú v inej výške. Tak isto sa nezabúda na potrebu 

hasičov a záchranárov byť vo výbornej fyzickej kondícii. Z tohto dôvodu je v zadnej časti 

areálu navrhnutý bežecký ovál s multifunkčnými ihriskami.  

D.1.1.3 Bezbariérové užívanie stavby 

 

Bezbariérová prevádzka je umožnená len vo vstupnej časti budovy na 1. NP a na 2.NP 

v časti kancelárii, z dôvodu využitia budovy a jej prevádzky. Bezbariérové wc sa 

nachádza v miestnosti s dispečingom na 1.NP. K preklenutiu výšky sa používa výťah 

s bezbariérovou kabínou s rozmermi 1100x1400 mm  

D.1.1.4 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

 

Budova je z väčšej časti dvojposchodová so zníženou úrovňou podlahy v objektoch 

SO 01 a SO 02. Hlavný vstup do 1.NP je v pravej časti zázemia a vedie do vstupnej 

chodby rozdeľujúcej sa do objektu SO 02 časti čistých šatní so zázemím a objektu SO 01 

časti s garážami hasičských áut a zázemia hasičov. Časť zázemia obsahuje dve kancelárie, 

spojovaciu miestnosť (dispečing), sklad a hygienické zariadenia. Táto časť je bezbariérová 

aj s 2.NP s kanceláriami. Priamo zo vstupnej chodby vedie schodisko do 2. NP, kde sa 

nachádzajú kancelárie zamestnancov nechodiacich na výjazdy. V ľavej časti objektu SO 

01 sa nachádza zázemie pre hasičov: výjazdové šatne, sklady, sušičku hadíc, 

kompresorovňa, protiplyn. Tak isto je možné v tejto časti priamo opustiť budovu a to 

pomocou dvojdverových dverí, ktoré slúžia ako protipožiarne alebo pomocou dverí 

slúžiacich pre uskladňovanie špinavých hadíc priamo do špinavého skladu, odkiaľ môžu 

byť prenesené na ich umytie a vyčistenie. Pomocou schodiska v tejto časti sa vstupuje do 

pobytových miestností hasičov, ktoré obsahujú spálne s hygienickými zariadeniami, 

kuchyňu s posedením, učebňu, zasadačku a posilňovňu. K rýchlemu presunu z 2.NP 
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z časti pre denný pobyt hasičov do časti pre rýchly výjazd hasičskej jednotky (výjazdové 

šatne, garáže ) slúžia 3 oceľové sklzy, ktoré sú určené pre požitie max 5 hasičmi naraz. 

V objekte sa nenachádza žiadna výrobná prevádzka ani technológia. 

D.1.1.5  Konštrukčné a stavebne technické riešenie a technické vlastnosti stavby: 

a) Stavebná časť 

Zámerom výstavby objektu je vytvorenie zázemia pre profesionálny hasičský zbor 

Pardubického kraja v ČR a jeho výsledkom je objekt Hasičskej stanice. Objekt je 

navrhnutý podľa platnej vyhlášky o navrhovaní hasičských staníc. Stavba je riešená ako 

viac objektová a jednotlivé objekty na seba nadväzujú a sú priechodne. Objekt má tvar 

písmena L. Zároveň bude spĺňať aj vyhlášky 502/2006 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu, vyhlášky ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb.  

b) Konštrukčné a materiálové riešenie 

Strešná konštrukcia 

SO 01: 

Plochá strecha, odvodnená dovnútra dispozície podtlakovým odvodňovacím systémom 

pomocou 5 strešných vpustí Topwet s manžetou Dekplan, Typ TW 160 BIT, DN 150 mm. 

Nad strechu je vyvedených 5 strešných odvetrávacích komínkov Topwet TWO 130 

manžeta Dekplan. Strecha je uzatvorená atikou ukončenou 500 mm nad skladbou strechy. 

   Rozpätie strechy: 54,06 m 

  Skladba strechy:  

-Hydroizolačná vrstva- Elastek 40 Special Dekor, pás SBS 

z modifikovaného asfaltu s bridlicovým posypom, hr. 4,4 mm  

- Hydroizolačná vrstva- Glastek 30 Sticker Plus,-samolepiaci pás z SBS 

modifikovaného asfaltu, hr. 3,0 mm 

- Tepelná izolácia a spádové kliny EPS 100 S, hr. 200 mm 

- Polyuretánové lepidlo PUK ( ISTA-STICK ), hr. 3,0 mm 

- Parotesná vrstva- Glastek Al 40 Mineral, pás SBS z modifikovaného 

asfaltu s hliníkovou vložkou, hr. 4,0 mm 

- Penetračná emulzia Dekprimer, hr. 1 mm 

- ŽB stropný panel SPIROLL, hr. 200 mm 



12 

 

- VC ľahká omietka Baumit MPA 35 ĽAHKÁ, hr. 10,0 mm  

Na nosnú stropnú konštrukciu tvorenú ŽB stropnými panelmi Spiroll, hr. 200 mm, sa uloží 

skladba strešného plášťa od firmy Dektrade. 

SO 02:   

Pultová strecha so sklonom 3% je odvodnená pomocou odvodňovacieho systému 

firmy Lindab, červenej farmy na DN 150 mm. Sú navrhnuté dva zvislé zvody po stranách 

objektu. Strecha je z 3 strán uzatvorená atikou ukončenou 30 cm v najvyššom mieste 

strechy. 

Rozpätie: 17,70 m 

Skladba strechy:  

- Hydroizolačná vrstva- Elastek 40 Firestop, pás SBS z modifikovaného 

asfaltu s bridlicovým posypom, hr. 4,4 mm 

- Tepelno izolačné dosky Polydek EPS 100 G200S40 Kašírované 

hydroizolačným pásom z oxidovaného asfaltu, hr. 200 mm 

- Polyuretánové lepidlo PUK ( ISTA-STICK), hr. 3,0 mm 

- Parotesná vrstva -Glastek AL 40 Mineral, pás  SBS z modifikovaného 

asfaltu s hliníkovou vložkou, hr. 4,0 mm 

- Penetračná emulzia Dekprimer, hr. 1 mm 

- Spád je vytvorený polystyrén betónom do hrúbky 335,2 mm 

- ŽB stropný panel SPIROLL, hr. 265 mm 

VC ľahká omietka Baumit MPA 35 ĽAHKÁ, hr. 10,0 mm  

Na nosnú stropnú konštrukciu tvorenú ŽB stropnými panelmi Spiroll, hr. 200 mm, sa uloží 

skladba strešného plášťa od firmy Dektrade. 

Možnosť kontroly strešných vpustí je zaistená pomocou zvislých stenových rebríkov. Na 

streche bude zreteľne vyznačený pás široký 0,7 m pochôdzej strechy od firmy Dektrade, 

v čo najkratšom smere od rebríkov k strešným vpustiam. 
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Nosný systém, zvislé a vodorovné konštrukcie 

SO 01 

Zvislá nosná konštrukcia: 

V objekte SO 01 je tvorená ŽB skeletom, tvorenými stĺpmi o rozmere 500 x 500 mm 

vysokými 4900 mm na 1.NP a 3200 mm na 2.NP. Osová vzdialenosť stĺpov je 6 m. 

Výplňové murivo je predsadené 80 mm pred nosnú konštrukciu ŽB skeletu. Tvorí ho 

murivo z tehly Porotherm 30 Profi Dryfix, šírky 300 mm. Vnútorné priečky sú tvorené 

z tehly Porotherm 11,5 Profi, hrúbky 115 mm. Budova je zateplená systémom ETICS od 

firmy Kingspan pomocou panelov šírky 200 s vrchnou vrstvou tvorenou oceľovým 

plechom. 

Konštrukcia je stužená v niektorých miestach stužidlami veľkosti 500x500 mm a jedným 

stužidlo 340x500 mm.  

Vodorovná nosná konštrukcia: 

Vodorovnú časť ŽB skeletu tvoria prievlaky tvaru obráteného T (vysokých 500 mm 

a širokých 800 mm – vyloženie je 150 mm z každej strany) a prievlakmi tvaru L 

(vysokých 500 mm a širokých 650mm) položené na ŽB stĺpoch. Konštrukcia je stužená 

v niektorých miestach stužidlami veľkosti 500x500 mm a jedným stužidlo 340x500 mm. 

Strop položený na prievlakoch je v objekte SO 01 tvorený betónovými stropnými panelmi 

Spiroll výšky 200mma dĺžky 5500mm. V prípade otvorov v stropných paneloch sa použije 

oceľová výmena firmy Spiroll. V strope nad 1.NP sa nachádzajú 2 prefabrikované panely 

nachádzajúce sa pri schodiskových konštrukciách, ktoré budú vyrobené na objednávku 

(viz výkres stropu nad 1.NP)  

SO 02 

Zvislá nosná konštrukcia 

Nosná konštrukcia v objekte SO 02 je tvorená murivom Porotherm 30 Profi Dryfix, 

šírky 300 mm na murovaciu penu Dryfix. Vnútorné deliace konštrukcie tvorí murivo 

Porotherm 11,5 Profi, šírky 115 mm, na maltu pre tenké špáry Porotherm Profi. V murive 

sa nachádza dilatačná špára šírky 100 mm, vyplnená tepelnou izoláciou. 
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Vodorovná nosná konštrukcia 

Strop je tvorený betónovými predpätými panelmi Spiroll výšky 265 mm a dĺžky 11000 

mm. Stropné panely sú uložené na ŽB venci šírky 300 mm na 310 mm. Druh vystuženia 

určí statik. Na začiatku prechádza stropom dilatačná špára, šírky 100 mm vyplnená 

tepelnou izoláciou XPS( viz. Detail dilatácie v strešnej konštrukcii). Stropný panel pri 

dilatačnej špáre je položený na dvoch prievlakoch tvorených 2x I260 o dĺžke 11000 mm. 

Výkopové práce 

Bude prevedená výkopová jama pod navrhnuté základy do hĺbky -1,270 m. Výkopy 

budú prevedené strojne, tesne pri betonáži základov sa musí základová špára ručne 

začistiť. Je potrebné dodržiavať pokyny BOZP.  

Základy 

Základy v objekte SO 01 sú tvorené ŽB monolitickými pätkami ( 1 500 x1 500 x 

1 020 mm) a pätkami (2 000x2 000x1 020mm), previazanými základovými pásmi ( 600 x 

4 500 x 1 270 mm). Základy z železobetónu C 20/25 sú v nezamŕzajúcej hĺbke uložené na 

vyrovnávaciu vrstvu z prostého betónu hr. 100 mm. Hĺbka uloženia základu je do -1,270 

m. 

Základy v objekte SO 02 sú tvorené ŽB pásmi (šírky 650 x 1020 mm ). Hĺbka 

uloženia základu je do -1,270 m. 

Schodisko 

V objekte SO 01 sú navrhnuté 2 ŽB prefabrikované trojramenné pravotočivé 

schodiská. Sú široké 1200 mm a každé má 33 schodov. Výška schodiskového stupňa je 

166,2 mm, šírka stupňa je 275 mm v schodisku do denných pobytových priestorov hasičov 

a 285 mm v schodisku vedúceho na 2:NP k priestorom kancelárii. Výška madla je vo 

výške 1000 mm. Povrch jednotlivých stupňov je z protisklzného linolea.  
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Hydroizolácia 

SO 01 

Hydroizolačná vrstva strešného plášťa v objekte SO 01 je tvorená pásom SBS 

z modifikovaného asfaltu s bridlicovým posypom Elastek 40 Special Dekor, hrúbky 4,4 

mm a samolepiacom pásom SBS z modifikovaného asfaltu Glastek 30 Sticker Plus, 

hrúbky 3,0 mm 

SO 02 

V objekte SO 02 je hydroizolačná vrstva strešného plášťa tvorená pásom SBS 

z modifikovaného asfaltu s bridlicovým posypom Elastek 40 Firestop, hrúbky 4,4 mm a 

pásom z oxidovaného asfaltu kašírovaného na vrchnej strane tepelnej izolácie. 

 

Hydroizolácia spodnej stavby celého objektu je tvorená pásom SBS z modifikovaného 

asfaltu s nosnou vložkou z polyesterovej rohože Elastodek 40 Special Mineral, hrúbky 4 

mm. 

Tepelná izolácia 

SO 01 

Tepelná izolácia strešného plášťa v objekte SO 01 je z EPS 100S v minimálnej hrúbke 

200 mm spád je tvorený spádovými klinmi tej istej tepelnej izolácie.  

SO 02 

V objekte SO 02 tvorí tepelne izolačnú vrstvu strechy tepelnoizolačné dosky Polydek 

EPS 100 G200S40 zo stabilizačného penového polystyrénu kašírovaného pásom 

z oxidovaného asfaltu v priemernej hrúbke 200 mm.  

Tepelná izolácia obvodového plášťa je z tepelnoizolačných pohľadových panelov 

firmy Kingspan, tvorenými PUR panelmi a povrchom z oceľových plechov hrúbky 0,6 

mm. Celková hrúbka panelu je 200 mm. Zateplenie soklu bude z tepelnej izolácie XPS v 

hrúbke 200 -50 mm, do výšky 200 mm nad terénom. Dilatačná špára bude vyplnená 

tepelnou izoláciou XPS v hrúbke 100 mm. Vyplnenie medzier je z EPS 100 S v hrúbke 80 

mm. 

Tepelná izolácia spodnej stavby je tvorená EPS Perimeter, hr. 150 mm. 
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Podlahy 

SO 01 

V objekte sa nachádzajú na 1.NP 3 skladby podlahy, rozdelené podľa prevádzky  

SP1: - Linoleum Tarasafe Standard, hr. 2  ( protišmykové linoleum) 

- Lepidlo Thomsit UK 400, hr. 2 mm 

- Drevotrieska, hr. 12 mm 

- Podkladový betón C 20/25 + Kari sieť, hr. 130 mm 

- Hydroizolačná vrstva Elastodek 40 Special Mineral, hr. 4 mm 

- Tepelná izolácia EPS Perimeter, hr. 150 mm 

- Rostlá zemina 

SP2: - Náter Ceresit CF 43, hr. 4 mm 

- Betón C 20/25 dvakrát vystužený, hr. 150 mm 

- Hydroizolačná vrstva Elastodek 40 Special Mineral, hr. 4 mm 

- Tepelná izolácia EPS Perimeter, hr. 150 mm 

- Rostlá zemina 

SP3: - Dlažba Rako 297x297 mm, hr.. 8 mm 

- Lepidlo flexibilné Knauf Kleber, hr. 8 mm 

- Podkladový betón C 20/25 + Kari sieť, hr. 130 mm 

- Hydroizolačná vrstva Elastodek 40 Special Mineral, hr. 4 mm 

- Tepelná izolácia EPS Perimeter, hr. 150 mm 

- Rostlá zemina 

Vo väčšine priestoru je nášľapná vrstva tvorená protišmykovým linoleom. 

V hygienických častiach budovy bude použitá protišmyková dlažba.  

V časti garáži bude tvoriť podlahu odolný betón s náterom. 

Na 2.NP sa nachádzajú 2 skladby podlahy s nášľapnou vrstvou z linolea a keramickej 

dlažby. 

SP4: - Linoleum Tarasafe Standard, hr. 2  ( protišmykové linoleum) 

- Lepidlo Thomsit UK 400, hr. 2 mm 

 - Stierka Knauf Nivellierspatelem 15, hr. 15 mm 
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- Suchá podlaha Knauf F 146- 600x200 mm, hr. 12,5x2 = 25 mm 

- Tepelná izolácia Steprock HD, hr. 50 mm 

- PE fólia Knauf, hr. 0,2 mm 

- ŽB panel Spiroll, hr. 200 mm 

- VC ľahká omietka Baumit MPA 35, hr. 10 mm 

SP5: - Keramická dlažba Rako 297x297x8 mm 

- Lepidlo flexibilné Knauf Kleber, hr. 8 mm 

-HI náter Knauf Flächendich 15, hr. 1,5 mm 

- Suchá podlaha Knauf F 146- 600x200 mm, hr. 12,5x2 = 25 mm 

- Tepelná izolácia Steprock HD, hr. 50 mm 

- PE fólia Knauf, hr. 0,2 mm 

- ŽB panel Spiroll, hr. 200 mm 

- VC ľahká omietka Baumit MPA 35, hr. 10 mm 

Dilatačné špáry: 

V objekte SO 02 sa nachádza 1 dilatačná špára prechádzajúca celým objektom (viď. 

výkresy pôdorys 1. NP, 2.NP, rez , základy, strecha a detail dilatácie na streche). Je široká 

100 mm a vyplnená tepelnou izoláciou XPS. V interiéry aj exteriéry je zvonku prekrytá 

kovovou pohľadovou lištou. 

Úpravy povrchov 

SO 01: vápenno-cementová omietka, miestami keramický obklad do výšky 1,8 m. 

SO 02: vápenno-cementová omietka, miestami keramický obklad do výšky 1,8 m. 
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Výplne otvorov 

Okenné otvory SO 01-02:  

Plastové okno Finstral Nova-Line s tepelne optimalizovaným distančným 

rámčekom 

zasklenie izolačným dvojsklom ug= 1,2w/m2k 

súčiniteľ prestupu tepla uw= 1,2 w/m2k 

okna firmy finstral -hrubovrstvá lazúra odtieň antická biela 

-dvojbodové bezpečnostné kovanie, 

-trieda odporu RC2 

Garážové sekčné vráta v objekte SO 01: 

ALR F42 THERMO, presklené hliníkové vráta, s plastovým presklením 

Duratec 

zasklenie klimat. dvojitou tabuľou ug= 2,1w/m2k 

súčiniteľ prestupu tepla uw= 2,1 w/m2k 

ovládanie garážových vrát elektricky a diaľkovo 

farba garážových brán červená 

Dverné otvory v objekte so 01: 

hliníkové dvere typ Finistral ( rozmery viď. Výpisy zámočníckych výrobkov) 

farba dverného krídla matná biela, kovanie dverí Schueco 

dvere so zárubňou protipožiarne 

súčiniteľ prestupu tepla uw= 1,5 w/m2k 
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Výťah 

-Typ GEN 2 Premier, od firmy OTIS 

-Typ výťahu bez strojovne 

-Bezbariérová kabína 1100x1400 mm 

-Veľkosť šachty 1750x1800 mm 

-Pre max 8 osôb 

Sklz 

V objekte sa nachádzajú 3 požiarne sklzy pre urýchlenie presun hasičov pri požiarnom 

poplachu. Oceľový stĺp, ø 200 mm, výška 9315 mm, je kotvený do základu pomocou 

oceľovej platničky a šrúb. Je tam vysoká požiadavka na kvalitu povrchu, kvôli klzu. 

c) Mechanická odolnosť a stabilita 

Všetky materiály, použité ku stavbe hasičskej stanice, budú nové. Materiály, ktoré 

budú použité, musia byť schválené pre použitie v stavebníctve a vyhovovať príslušným 

ČSN. Všetky použité konštrukcie musia byť navrhnuté podľa kvalitného statického 

výpočtu. 

D.1.1.6 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

Stavba je navrhnutá tak, aby bola pri užívaní bezpečná. Všetky hĺbky sú zaistené 

pomocou kovového zábradlia o výške 1 m. 

D.1.1.7 Ochrana zdravia a pracovného prostredia: 

Stavba je navrhnutá tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia pri jej realizácii a 

užívaní. Riadi sa vyhláškou č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby. 
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D.1.1.8  Stavebná fyzika – tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, akustika/hluk, 

vibrácie- popis riešenia, zásady hospodárenia s energiami, ochrana stavby 

pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

Tepelne technické vlastnosti posudzovaných stavebných konštrukcií sú v súlade 

s normou ČSN 73 0540 – 2(2011) – Tepelní ochrana budov – část 2.: Požadavky 

Posúdenie stavebných konštrukcií: podláh na zemine, obvodového plášťa a strešných 

konštrukcií viz. Príloha č.2 – Tepelne technické posúdenie obvodových konštrukcií. 

Energetický štítok obálky budovy viď Príloha č. 2 – Tepelne technické posúdenie 

obvodových konštrukcií, časť A) ENERGETICKÝ ŠTÍTOK OBÁLKY BUDOVY. 

Preukaz energetickej náročnosti budovy nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 

Stavba je dostatočne oslnená a osvetlená podľa ČSN 73 0580-1 (2011) Denní osvětlení 

budov – Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních 

prostor. 

Akustické vlastnosti konštrukcií sú v súlade s normou ČSN 73 0532 (2010) - Akustika - 

Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků 

– Požadavky. 

Vibrácie a ich riešenie nie sú predmetom riešenia DP. 

Zásady hospodárenia s energiami (Energetická náročnosť budovy) podľa vyhlášky č. 

78/2013 Sb. je riešená samostatnou prílohou PD, ktorá nie je súčasťou riešenia DP. 

Využití alternatívnych zdrojov energií nie je navrhnuté. 

Ochrana pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia- Ochrana pred prenikaním 

radónu z podloží, technickú seizmicivitu a protipovodňové opatrenia nie je potrebné riešiť. 

Budova sa nenachádza v záplavovej oblasti ani v oblasti obsahujúcej zvýšenú 

koncentráciu radónu. Ochrana pred hlukom je zaistená dostatočne hrubými a kvalitnými 

obvodovými konštrukciami.  
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D.1.1.9 Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií 

Nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 

D.1.1.10 Údaje o požadovanej akosti navrhnutých materiálov a o požadovanej akosti 

prevedenia 

Materiály použité na výstavbu musia mať požadované vlastnosti podľa PD a musí sa 

s nimi manipulovať podľa pokynov výrobcu. Prevedenie a montáž konštrukcií musí byť 

úplne podľa montážnych návodov konkrétneho výrobku alebo systému. Ak sa dodrží 

pracovný postup, môže výrobca garantovať zodpovedajúcu akosť prevedenia. 

D.1.1.11 Popis netradičných technologických postupov a zvláštnych požiadaviek na 

prevedenie a akosť navrhnutých konštrukcií 

Medzi navrhnutými technologickými postupmi nie sú navrhnuté netradičné postupy. 

Zvláštnou konštrukciou je len konštrukcia sklzu osadená v budove a prechádzajúca oboma 

poschodiami. 

D.1.1.12 Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťovanej zhotoviteľom stavby - 

obsah a rozsah výrobnej a dielenskej dokumentácie zhotoviteľa 

Dokumentácia skutočného prevedenia stavby musí splňovať rozsah a obsah podľa 

vyhlášky č. 499/2006 v platnom znení. 

D.1.1.13 Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konštrukcií a prípadných 

kontrolných meraní a skúšok, pokiaľ sú požadované nad rámec povinných - 

stanovených príslušnými technologickými predpismi a normami 

Nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 
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D.1.1.14 Výpis použitých noriem 

Zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon, Vyhláška č. 499/2006 Sb.: O dokumentaci 

staveb, vyhláška č. 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavbu, Norma ČSN 

73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, Vyhláška č. 23/2008 Sb.: O technických podmínkách 

požární ochrany staveb, Zákon č. 133/1985 Sb.: Požární zákon ve znění platných 

předpisů, Vyhláška č. 246/2001 Sb.: O požární prevenci. 

ČSN 01 3420 (2004) – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části,    

ČSN ISO 128 – 23 (013114) (2004) – Technické výkresy – Pravidla zobrazování,                     

ČSN 73 0810 (2009) – Požární bezpečnost staveb (PBS) – Společná ustanovení,   

ČSN 73 0802 (2009) – PBS – Nevýrobní objekty,     

ČSN 73 0873 (2003) – PBS – Zásobování požární vodou,  

ČSN 73 0821 (2010) – PBS – Odolnost stavebních konstrukcí,  

ČSN 73 0818 (1997) – PBS – obsazení objektu osobami,  

ČSN 73 0532 (2010) – Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související 

akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky,  

ČSN 73 0540-2 (2011) - Tepelná ochrana budov – Požadavky,  

ČSN 73 0600 (2000) - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení,  

ČSN 73 0606 (2000) - Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní 

ustanovení, 

ČSN EN ISO 13788 (730544) (2002)- Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců        

a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové 

vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody,  

ČSN EN ISO 6946 (2009) - Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor        

a součinitel prostupu tepla,  

ČSN 73 1901 (2011) - Navrhování střech,  

ČSN 73 4108 (2013) - Hygienická zařízení a šatny, 

ČSN 73 4130 (2010) - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky,  

ČSN 73 6056 (2011) – Odstavné a parkovací plochy silničních vozide 
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b) Výkresová část 

C - 01  Situácia 

D - 01  Základy 

D - 02  Pôdorys 1. NP 

D - 03  Pôdorys 2. NP 

D - 04  Rez A - A´ 

D - 05  Rez B - B´ 

D - 06  Strop nad 1. NP 

D - 07  Pôdorys strechy 

D - 08a  Technické pohľady 

D - 08b  Technické pohľady 

D - 9  Detail atiky 

D - 10  Detail ukončenia strechy 

D - 11  Detail pri základe 

D - 12  Detail dilatácie na streche 

c) Dokumenty podrobností 

Obsah: 

Skladby konštrukcií – nie je súčasťou riešenia diplomové práce 

Výpis prvkov – viď Príloha č. 3 – Výpis plastových, klampiarskych, zámočníckych 

a truhlárskych výrobkov 

Detail atiky  

Detail ukončenia strechy 

Detail pri základe 

Detail dilatácie na streche 
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D.1.2 Stavebne konštrukčné riešenie 

a) Technická správa 

 

D.1.2.1 Podrobný popis navrhnutého nosného systému stavby s rozlíšením 

jednotlivých konštrukcií podľa druhu, technológie a navrhnutých materiálov 

1. Základy 

Základové konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické jednostupňové pätky 

z železobetónu triedy C20/25 a základové pásy v nezámrznej hĺbke. Pätky majú rozmer 

1500x1500 a 2000x2000 mm, prípadne atypické rozmery ( viz. Výkres základov). Ich 

výška je 1020 mm a sú položené na vrstve z prostého betónu vysokého 100 mm.  

 

2. Zvislé konštrukcie 

- Nosné konštrukcie 

Nosnou konštrukciu tvoria ŽB stĺpy 500x500 mm, ŽB prefabrikované stĺpy 

atypických rozmerov (500x500mm a s vyložením 150 mm pre uloženie notovaného 

prekladu) a ŽB stropné panely Spiroll hrúbky 200 a 265 mm. 

 

3. Vodorovné konštrukcie 

- Stropné konštrukcie 

Stropní konštrukcie sú riešené ŽB prefabrikovanými prievlakmi tvaru obráteného T a 

L výšky 500 mm. Na prievlakoch sú položené stropné dutinové predpäté panely Spiroll 

spojené betónovou zálievkou. Pre zaliatím sa do špár vloží zálievková výstuž. Používa sa 

priebežná, priemeru 8mm z ocele min. V 10425. V kolmom smere sú na prievlaky 

miestami uložené aj stužidlá výšky 500 mm.   

 

- Preklady 

Nad otvory v obvodových a vo vnútorných stenách sú použité preklady Porotherm. 

(viz. Výkres pôdorysu 1.NP a 2.NP) V niektorých prípadoch sú použité atypické preklady, 

hlavne ich dĺžkou. 
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4. Schodisko 

V budove sa nachádzajú dve schodiská. Jedno do kancelárskej a jedno do pobytovej 

časti. Schodisko do pobytovej časti je navrhnuté ako trojramenné s priamočiarymi 

ramenami. Povrch je z protišmykového linolea. Schodisko do kancelárskej časti je tiež 

navrhnuté ako trojramenné s priamočiarymi ramenami. Nástupné a výstupné ramená                

sú navrhnuté ako priame dosky uložené do steny a navzájom na ozub. Pričom tretie 

výstupné rameno je uložené na ozub do stropného panelu 

 

5. Střešní konstrukce 

Strecha nad dvojposchodovým objektom je riešená ako plochá. Nosnú konštrukciu 

tvoria predpäté dutinové panely Spiroll. Na nich je penetrácia, parotesná vrstva Glastek Al 

40 mineral, hrúbky 3mm a tepelná izolácia EPS S s min. hrúbkou 200mm. Na ňu sú 

natavené asfaltové modifikované pásy Glastek 30 Sticker plus a na ňom Elastek 40 

Special dekor hrúbky 4,4 mm.  

Strecha nad nižším objektom je navrhovaná ako pultová so sklonom 3%. Nosnú 

konštrukcia tvoria predpäté dutinové panely Spiroll. Spád je tvorený polystyrén betónom 

do výšky 335 mm na neho ide Na nich je penetrácia, parotesná vrstva Glastek Al 40 

mineral, hrúbky 3,0mm a tepelná izolácia Polydek EPS 100. Izolácia je zhora 

nakašírovaná pásom z SBS oxidovaného asfaltu. Poslednú vrstvu tvorí Elastek 40 

Firestop, pás z SBS modifikovaného asfaltu s bridlicovým posypom. 

 

6. Úprava vonkajších povrchov  

Fasádny zatepľovaci systém 

Zateplenie budovy bude riešené pomocou fasádnych panelov kingspan, ktorý bude 

pomocou kotiev kingspan osadený na fasádu.  
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7. Podlahy 

- Podlaha 1.NP  

Na 1.NP sú tri skladby podláh. Sú tu nášľapné vrstvy z protišmykového linolea, dlažby 

a náteru ( viz. Výkres 1.NP). 

   

- Podlaha 2.NP 

Na 2.NP sú dve skladby podláh. Sú tu nášľapné vrstvy z protišmykového linolea a 

dlažby ( viz. Výkres 2.NP). Podlahy využívajú zloženie pomocou Knauf suchej podlahy. 

 

8. Výplne otvorov 

Okná a dvere použíte od firmy Finistral. Zároveň sú použité presvetľovacie panely od 

firmy Kingspan a sekčné vstupné vráta ALR F 42 Thermo od firmy Duratec. 

 

9. Výťah 

Výťah bude riešený firmou Otis typem GeN2 Premier R1 Prima s nosností max 8 osôb 

( Viz dokumentácia výrobca, ktorá nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 

 

D.1.2.2 Definitívne prierezové rozmery jednotlivých konštrukčných prvkov prípadne 

odkaz na výkresovú dokumentáciu 

Viz. výpisy prvkov a výkresová dokumentácia. 

D.1.2.3 Údaje o uvažovaných zaťaženiach v statickom výpočte - stále, úžitne, 

klimatické, od anténnych sústav, mimoriadne, apod. 

Nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 

D.1.2.4 Údaje o požadovanej akosti navrhnutých materiálov 

Materiály použité na výstavbu musia mať požadované vlastnosti podľa PD. 
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D.1.2.5 Popis netradičných technologických postupov a zvláštnych požiadaviek na 

prevádzanie a akosť navrhnutých konštrukcií 

V budove nie sú navrhnuté žiadne zvláštne technologické postupy, alebo zvláštne 

požiadavky na ich prevedenie.  

D.1.2.6 Zaistenie stavebnej jamy 

Výkopy nie je potrebné pažiť. 

D.1.2.7 Stanovenie požadovaných kontrol zakrývaných konštrukcií a prípadných 

kontrolných meraní a skúšok, pokiaľ sú požadované nad rámec povinných - 

stanovených príslušnými technologickými predpismi a normami 

Nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 

D.1.2.8 V prípade zmien stávajúcej stavby - popis konštrukcie, jej súčasného stavu, 

technologický postup s upozornením na nutné opatrení k zachovanie  

stability a únosnosti vlastnej konštrukcie, prípadne bezprostredne susediacich 

objektoch 

Jedná sa o novostavbu, takže nenastanú žiadne zmeny. Susediace objekty nie su 

dotknute. 

D.1.2.9 Požiadavky na vypracovanie dokumentácie zaisťované zhotoviteľom stavby - 

obsah a rozsah, upozornenie na hodnoty minimálnej únosnosti, ktoré musia 

konštrukcie splňovať 

Dokumentácia skutočného prevedenia stavby musí splňovať rozsah a obsah podľa 

vyhlášky č. 499/2006 v platnom znení. 

D.1.2.10 Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií 

Nie je súčasťou riešenia diplomové práce. 
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D.1.2.11 Zoznam použitých podkladov - predpisov, noriem, literatúry, výpočtových 

programov apod. požiadavky na bezpečnosť pri prevádzaní nosných 

konštrukcií - odkaz na príslušné predpisy a normy 

Zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon, Vyhláška č. 499/2006 Sb.: O dokumentaci 

staveb, Norma ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice, vyhláška č. 268/2009 

Sb.: O technických požadavcích na stavbu, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Vyhláška č. 

23/2008 Sb.: O technických podmínkách požární ochrany staveb, Zákon č. 133/1985 Sb.: 

Požární zákon ve znění platných předpisů, Vyhláška č. 246/2001 Sb.: O požární prevenci. 

ČSN 01 3420 (2004) – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části,    

ČSN ISO 128 – 23 (013114) (2004) – Technické výkresy – Pravidla zobrazování,                     

ČSN 73 0810  (2009) – Požární bezpečnost staveb (PBS) – Společná ustanovení,   

ČSN 73 0802  (2009) – PBS – Nevýrobní objekty,     

ČSN 73 0873  (2003) – PBS – Zásobování požární vodou,  

ČSN 73 0821  (2010) – PBS – Odolnost stavebních konstrukcí,  

ČSN 73 0818  (1997) – PBS – obsazení objektu osobami,  

ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 - Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN 1992 - Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1996 - Navrhování zděných konstrukcí 

 

b) Podrobný statický výpočet 

Nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 
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d) Výkresová časť 

 

C - 01  Situácia 

D - 01  Základy 

D - 02  Pôdorys 1. NP 

D - 03  Pôdorys 2. NP 

D - 04  Rez A - A´ 

D - 05  Rez B - B´ 

D - 06  Strop nad 1. NP 

D - 07  Pôdorys strechy 

D - 08a  Technické pohľady 

D - 08b  Technické pohľady 

D - 9  Detail atiky 

D - 10  Detail ukončenia strechy 

D - 11  Detail pri základe 

D - 12  Detail dilatácie na streche 

 

D.1.3 Požiarne bezpečnostné riešenie 

Je riešené samostatnou prílohou, ktorá nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 

D.1.4 Technika prostredia stavieb 

Je riešené samostatnou prílohou, ktorá nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 

D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení 

Je riešené samostatnou prílohou, ktorá nie je súčasťou riešenia diplomovej práce. 
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3. Záver 

Výsledkom tejto diplomovej práce je projektová dokumentácia pre prevedenie stavby 

Hasičskej stanice. Táto práca nadväzuje na štúdiu, ktorá bola predmetom riešenia 

v predchádzajúcich Projektov I. a II.. Zámerom tejto technickej správy je priblížiť stavbu 

Hasičskej stanice nachádzajúcej sa v areály integrovaných záchranných zložiek ČR. Hasičská 

stanica má spĺňať všetky požiadavky noriem a zohľadňovať potreby Hasičského zboru 

využívajúceho túto stavbu. 

Záverom by som chcela vyzdvihnúť celkový prínos diplomovej práce, vďaka ktorej 

som si vo veľkej miere zlepšila moje vedomosti a skúsenosti po stránke technickej ako aj sa 

poučila, čo má taká pravá Hasičská stanica obsahovať a ako funguje. 
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