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A. Průvodní zpráva
A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby

Přístavba, nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Jevíčko. 

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Obec Katastrální území Parc.č. Typ Výměra 

Jevíčko Jevíčko-předměstí st.471/1 Zastavěná plocha a nádvoří 526

Jevíčko Jevíčko-předměstí 3590 Ostatní plocha – jiná 1171

Jevíčko Jevíčko-předměstí st. 253 Zastavěná plocha a nádvoří 1037

Jevíčko Jevíčko-předměstí 170/1 Zahrada 122

Jevíčko Jevíčko-předměstí 170/2 Zahrada 58

c)  předmět projektové dokumentace

Projekt řeší rekonstrukci stávajících prostor garáží, v rámci kterých dojde k Přístavbě, nástavbě a stavebním úpravám

stávající hasičské zbrojnice SDH Jevíčko. 

Jedná se o objekt s čp. 466, který se nachází na křižovatce ulic Svitavská a K.H.Borovského. Konkrétně se jedná o

parcely st.471/1 a 3590. 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Stavebníkem je majitel pozemku: 

Město Jevíčko, IČO: 276791, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:Ing. Petr Kolář, Benešov 23, 679 53 Benešov u Boskovic, IČ: 74646311

Hlavní projektant: Ing. Jindřich Kolář, ČKAIT 1001966, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Projektant PBŘS: Milan Dokoupil, Valchov

PENB: Ing. Zdeněk Přikryl, Brno 

A.1.4. Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace je zpracována na základě požadavku investora, místního šetření a dalších podkladů: 

– snímek z katastrální mapy

– studie stavebních úprav ze září 2016

– výškové zaměření pozemku

A.2. Údaje o území

a)  rozsah řešeného území

Tato dokumentace řeší stávající areál hasičské zbrojnice v Jevíčku (parcely st.471/1 a 3590) a část nezastavěného dvora

sousedních nemovitosti (parcel st.253, 170/1 a 170/2). 
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b)  dosavadní využití a zastavěnost území

V současné době se na pozemku nachází  objekt  hasičské zbrojnice,  pozemky pro přístavbu volné (pouze stávající

oplocení , pozemky zatravněny, částečně zpevněné štěrkové plochy). 

c)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné

území, záplavové území apod.)

Území se nachází v městské památkové zóně Jevíčko. Nejedná se o záplavové území ani chráněnou krajinnou oblast.  

d)  údaje o odtokových poměrech

V současné době jsou vody ze střešního pláště a zpevněných ploch svedeny do dešťové kanalizace, toto bude v rámci

nového řešení zachováno, doplněna akumulační nádrž.

e)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Pozemek pro navrženou novostavbu je dle platného územního plánu v plochách – SC – plochy smíšené obytné v

centrech měst. Dojde k rozšíření stávající hasičské zbrojnice o nerušící zázemí. 

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

V dokumentaci  jsou  dodrženy  obecné  technické  požadavky  na  výstavbu  –  projekt  navržen  v  souladu  s vyhl.

268/2009Sb. v platném znění „O technických požadavcích na stavby“, vyhl. 269/2009 Sb. „O obecných požadavcích na

využívání území“ a souvisejícími předpisy. 

Při  provádění  stavby je nutné dbát  technologické kázně,  právních a bezpečnostních předpisů,  dále je nutné dbát

ochrany životního prostředí. 

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Do projektové dokumentace byly zapracovány veškeré známé požadavky dotčených orgánů.

h)  seznam výjimek a úlevových řešení

Na území nejsou aplikovány žádné výjimky nebo úlevová řešení.

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic

Požadavky  na  související  nebo  podmiňující  investice  a  vazby  na  okolní  výstavbu  nejsou  zpracovateli  projektové

dokumentace známy.

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Obec Katastrální území Parc.č. Typ Výměra 

Jevíčko Jevíčko-předměstí st.471/1 Zastavěná plocha a nádvoří 526

Jevíčko Jevíčko-předměstí 3590 Ostatní plocha – jiná 1171

Jevíčko Jevíčko-předměstí st. 253 Zastavěná plocha a nádvoří 1037

Jevíčko Jevíčko-předměstí 170/1 Zahrada 122

Jevíčko Jevíčko-předměstí 170/2 Zahrada 58
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Sousední pozemky: k.ú. Jevíčko-předměstí - parc.č. 1712/1, 2518, 551/3, 471/2, 171, 256/1

A.3. Údaje o stavbě

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o přístavbu, nástavbu a stavební úpravy stávajícího objektu čp.466 – hasičské zbrojnice SDH – v rámci kterých

dojde k celkové rekonstrukci východní části – garáží požární techniky, společně s opravou střešního pláště objektu a

výměně výplní otvorů v celém objektu. 

b)  účel užívání stavby

Jedná  se  o  stávající  objekt  sboru  dobrovolných  hasičů,  ve  kterém  je  umístěna  výjezdová  jednotka  zařazená  do

kategorie JPO II/1 (jednotku, zajišťující  výjezd jednoho družstva v počtu 1 + 3, vyjíždějící do 5 minut od vyhlášení

poplachu. K zabezpečení tohoto požadavku drží členové jednotky pohotovost mimo pracoviště. 

c)  trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stávající objekt - stavba navržena jako trvalá 

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

Stavba nepodléhá ochraně stavby podle zvláštních předpisů – nejedná se o památkově chráněný objekt.

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

bezbariérové užívání staveb

Dokumentace splňuje požadavky uvedené v zákoně 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně jeho

změn a novel. 

Projekt splňuje požadavky novely 20/2012 Sb. vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhlášky

501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, včetně novel. 

Objekt řešen bez ulehčujících opatření – dotčené části se nedotýkají požadavky zabezpečujících bezbariérové užívání

staveb,  což  je  v  souladu  s  vyhláškou  398/2009  Sb.  Ve  znění  pozdějších  předpisů.  Projektová  dokumentace  je

zpracována dle vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Pro provedení stavby není nutné žádat o výjimku z obecně technický požadavků na výstavbu

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Do projektové dokumentace byly zapracovány veškeré známé požadavky dotčených orgánů.

g)  seznam výjimek a úlevových řešení

Na stavbu nejsou aplikovány žádné výjimky nebo úlevová řešení.

h)  navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich

velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

V  rámci  navržených  prací  dojde  ke  zvětšení  užitné  plochy  určené  pro  výjezdovou  jednotku.  V  rámci  zásahu  se

předpokládá zásah o maximálním počtu 12 osob, pro které je zde navrženo nezbytné zázemí. 
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stávající nová  

− Zastavěná plocha 520 663,5 m2

− Plocha užitková 436 685,2 m2

− Obestavěný prostor 2440 3240 m3

− Maximální výška UT 5,8  5,8 m

− Počet bytových jednotek 0 0

i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

V rámci stavebních úprav nedojde ke změně celkového počtu osob a změně užívání budovy. 

Předpokládaná spotřeba vody z vodovodu - beze změny

Objem splaškových vod dle výpočtu potřeby vody – bez výrazné změny. Napojeno na jednotnou kanalizaci města.  

Dešťové vody - beze změny, celkové odvodněné plochy beze změny. Napojeno přes akumulační nádrž na jednotnou

kanalizaci města.  

Vytápění  -  vzhledem ke  zlepšení  tepelně  technických  vlastností  části  objektu  se  předpokládaná  snížení  spotřeby

energie na vytápění. 

Ohřev teplé vody - beze změny. 

Spotřeba elektřiny - beze změny. 

Energetická náročnost dotčené části budovy –  kategorie B

Přehled odpadů vznikajících v průběhu výstavby i za provozu a způsob jejich likvidace, zpracovaný dle „Vyhlášky č.

93/2016 o katalogu odpadů - viz. Souhrnná technická zpráva. Odpady v průběhu výstavby i při provozu stavby budou

likvidovány oprávněnými firmami. V průběhu výstavby se uvažuje se stavebním odpadem (zemina, kamení, keramické

cihly, beton, ocel, dřevo...), v průběhu užívání stavby s běžným komunálním odpadem. 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

− jedná se o stavbu menšího rozsahu

− výstavba prováděna stavebním podnikatelem – dle výběrového řízení

− stavba bude dokončena do 4 let od vydání stavebního povolení  – předpoklad 12/2021.

− výstavba bude prováděna klasickým postupem –  v první fázi dojde k vyklizení budovy a provedení bouracích

prací,  dále pak provedení výkopů, betonáž základů a podkladního betonu. Dále provedeny po etapách nosné

konstrukce jednotlivých pater se stropy a provedena konstrukce sbíjeného krovu se střešní krytinou. Poté osazeny

výplně  otvorů,  vyzděny  příčky,  provedeny  vnitřní  rozvody,  omítky,  podlahy  a  vnitřní  výplně  otvorů.  Dále

provedeny dokončovací práce, včetně oplocení, zpevněných ploch a zahradnických úprav. 

− vzhledem k rozsahu stavby bude členěna pouze na dvě etapy rozdělené dokončením hrubé stavby, tento termín

se shoduje s kontrolní prohlídkou stavby, která bude oznámena stavebnímu úřadu. 

− stavba bude prováděna nezávisle na okolí, pro výstavbu není nutné provádět žádné přípravné práce.   
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k)  orientační náklady stavby

Předpokládané výdaje 8.750.000 Kč (6030 Kč/m3) 

A.4. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu občanské vybavenosti, který je již napojen na inženýrské sítě - vzhledem

k rozsahu není stavba členěna na stavební objekty. 

Benešov, Říjen 2016 Ing. Petr Kolář
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B. Souhrnná technická zpráva
B.1. Popis území stavby

a)  charakteristika stavebního pozemku

Dotčený  objekt  se  nachází  na  západ  od  centra  města.  Jedná  se  o  pozemek  na  křižovatce  ulic  Svitavská  a

K.H.Borovského. Jde o samostatně stojící objekt nepravidelného půdorysu, který vznikl několika přístavbou k původní

budově.  Výrazným  prvkem  objektu  jsou  v  současné  době  zejména  vrata  garáže  výjezdové  techniky  a  dále  pak

třípodlažní věž na sušení požárních hadic. 

Objekty zděné, založené na základových pasech, nosná konstrukce stropů a krovu tvořeny dřevěnými sbíjenými krovy. 

Materiály použité na objektu odpovídají době vzniku – klasické dvouvrstvé omítky, dřevěná dvojitá špaletová okna,

plechová falcovaná krytina s pozinkovanými klempířskými prvky.  

Objekt napojen na inženýrské sítě – vodovod, jednotnou kanalizaci, plynovod, sdělovací kabel a NN. Příjezd zajištěn

stávajícími sjezdy z přilehlých komunikací. 

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

historický průzkum apod.)

Bylo  provedeno  místní  šetření  objektu  a  pozemku  -  výškové  a  geodetické  zaměření.  Geologický  průzkum  nebyl

vzhledem k velikosti navrženého pozemku a místním podmínkám prováděn, byla provedena kopaná sonda u základů

stávající věže na sušení hadic. Vzhledem k charakteru území se nepředpokládá, že výkopové práce nebudou prováděny

pod hladinu spodní vody. 

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou dána vedením stávajících inženýrských sítí a přilehlé místní komunikace. V tomto

pásmu jsou navrženy pouze zpevněné plochy a přípojky inženýrských sítí. 

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

Objekty se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území, ani v území se zvýšenou seismickou činností.

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

Jedná  se  objekt  bez  výraznějšího  vlivu  na  okolní  životní  prostředí.  V rámci  výstavby  bude  prováděna  standardní

stavební výroba, nakládající se vznikajícími odpady způsobem odpovídajícím dle zákona č 185/2001 Sb., o odpadech a

vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech o nakládání s odpady. V průběhu užívání stavby bude směsný komunální odpad

ukládán do popelnic a odvážen na skládku. Odtokové poměry pozemku nebudou výrazně měněny, dešťové vody ze

střešního  pláště  svedeny  do  jednotné  kanalizace,  ostatní  vsakovány  na  pozemku.  Při  provádění  výstavby  jsou

dodavatelé povinni zabezpečovat opatření k omezení škodlivých důsledků stavební činnosti zhoršující životní prostředí

během realizace stavby (prašnost, hluk).

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci  stavebních prací  dojde k bouracím pracím spočívající  v  odstranění  části  s  garáží.  Přístavba provedena na

volném pozemku, který je pouze zatravněn. 
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g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo  pozemků  určených  k  plnění  funkce  lesa

(dočasné / trvalé)

Pozemky s parc.č.  170/1 a 170/2 jsou chráněny v rámci ZPF, jedná se o zahradu, v místě stavby s BPEJ – 30200.

Vzhledem k tomu, že se jedná o proluku v zastavěné části obce, není nutné žádat o vyjmutí ze ZPF. V blízkosti se

nenachází pozemky k plnění funkce lesa. 

h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), věcné a

časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Jedná se o stávající objekt a zpevněné plochy, které jsou již napojeny na infrastrukturu – NN, sdělovací kabel, vodovod,

splaškovou a dešťovou kanalizaci, plynovod. Pozemek na západní a severní straně přiléhají k místním komunikacím –

ulici Svitavská a ulici K.H.Borovského, které slouží pro příjezd na pozemek. Pro výstavbu nejsou nutné provádět žádné

podmiňující investice. 

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

V současné době objekt užíván SDH Jevíčko, jehož součástí je výjezdová jednotka – toto zachováno. 

stávající nová  

− Zastavěná plocha 520 663,5 m2

− Plocha užitková 436 685,2 m2

− Obestavěný prostor 2440 3240 m3

− Maximální výška UT 5,8  5,8 m

− Počet bytových jednotek 0

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající objekt řešen jako samostatně stojící v oploceném areálu SDH Jevíčko. Toto řešení bude zachováno, dojde

pouze ke zvětšení objektu jižním směrem. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

V současné době je objekt řešen jako dvě hmoty respektující účel užívání (zázemí SDH a garáž), tvořené přízemními

částmi  obdélníkového půdorysu,  které  jsou zastřešené sedlovými  střechami.  Tyto jsou propojeny  přízemní  částí  s

plochou střechou. Výraznou částí je třípodlažní věž pro sušení hadic. 

Do tohoto řešení nebude výrazně zasahováno, dojde ke zvětšení garáže společně se sjednocením výšky celého objektu

a provedení přízemní přístavby zázemí s plochou střechou na jižní straně. Výrazným prvkem zůstane třípodlažní věž a

výjezdová vrata na severní straně. 

Materiálové řešení koresponduje s hmotovým členěním.  Povrch fasády hlavní hmoty je řešen kombinací probarvených

omítek  v  pastelových  barvách  (světle  šedá  x  šedá).  Všechny  klempířské  prvky  jsou  navrženy  z  předzvětralého

titanzinkového plechu stejně jako falcovaná krytina střechy. 
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Stavebními úpravami dojde k rekonstrukci střešního pláště celého objektu (plechová falcované krytina – dtto stávající)

a výměně výplní otvorů (stávající dřevěné rámy nahrazeny novými - z dřevěných lepených rámů , v nové části bílá, v

původní  tmavě hnědá -dle stávajících vstupních dveří).

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt slouží jako zázemí sboru dobrovolných hasičů, jejichž součástí je výjezdová jednotka zařazená do kategorie JPO

II/1 (jednotku,  zajišťující  výjezd  jednoho družstva v  počtu  1  +  3,  vyjíždějící  do 5 minut  od vyhlášení  poplachu.  K

zabezpečení  tohoto požadavku drží  členové jednotky  pohotovost  mimo pracoviště.   Parkování  členů jednotky  na

nových zpevněných plochách v areálu. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Přístup do 1.NP je řešen bezbariérově. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Pro  užívání  objektu  nejsou  stanoveny  mimořádné  požadavky  na  bezpečnost,  veškerá  instalovaná  zařízení  budou

splňovat hygienické a bezpečnostní požadavky. Provedena z certifikovaných materiálů a výrobků. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení 

V rámci rekonstrukce dojde k provedení celkové rekonstrukce a rozšíření části objektu čp. 466, ve které je v současné

době umístěna garáž požární technicky. Jedná se o část o rozměrech  15,7x18,95m, zastřešené sedlovou střechou s

hřebenem ve výšce 5,7m.  

b) konstrukční a materiálové řešení: 

Konstrukčně je nová část řešena zděnými obvodovými a příčnou stěnou, které jsou založeny na základových pasech.

Tyto  jsou  ztuženy  železobetonovým  věnci,  na  kterých  jsou  uloženy  sbíjené  vazníky  krovu  a  částečně  předpjaté

betonové panely. 

Materiálové  řešení  bude  koresponduje  s  původním  řešením.   Povrch  fasády  hlavní  hmoty  je  řešen  kombinací

probarvených omítek. Výplně otvorů z lepených dřevěných rámů (eurookna) bílé barvy (v původní části dle stávajících

vstupních  dveří),  vrata  výsuvná  ocelová,  částečně  prosklená  červené  barvy.  Krytina  celého  objektu  čp.466  bude

provedena  nová  z  falcovaného  plechu.  Všechny  klempířské  prvky  jsou  navrženy  z  předzvětralého  titanzinkového

plechu. 

c) mechanická odolnost a stabilita

Stabilitu objektu zajišťují obvodové a vnitřní nosné stěny společně s železobetonovou monolitickou deskou stropu. 

Pro stavbu jsou navrženy materiály,  které jsou dle výrobců určeny pro stavbu vícepodlažních budov. Při  výstavbě

budou dodržovány požadavky výrobce materiálů. 

Po provedení stavby bude stavba při běžné údržbě  a  působení  běžně  předvídatelných  vlivů  po  dobu  plánované

životnosti stavby splňovat podmínky mechanické odolnosti a stability uvedené §9 268/2009 Sb.

Součástí PD je příloha – stavebně konstrukční část. 
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B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Z technických zařízení se v objektu budou nacházet axiální ventilátory pro odvod vzduchu z wc a z nastartovaných aut

při  výjezdu.  Stávající  kompresor  pro  udržování  tlaku  v  automobilech  bude  zachován,  pouze  přemístěn  do  nové

technické místnosti. Oproti stávajícímu stavu nedojde ke zvýšení počtu významných zařízení. 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Součástí textové části je příloha – B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Rekapitulace:

Stavba po splnění požadavků, uvedených v tomto PBŘ, bude plnit požadavky na stavební objekty podle platných ČSN a

požadavky uvedené ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. resp. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany s tím,že:

1. stavební konstrukce budou provedeny podle PBŘ

2. umístit přenosné hasicí přístroje dle PBŘ

3. umístit zařízení autonomní detekce a signalizace 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a)  kritéria  tepelně  technického  hodnocení  -  nové  konstrukce  splňují  požadavky  dle  stávajících  platných  norem

ČSN 730540-Tepelná ochrana budov– Část 2, změna 2011.  Skladby navrženy požadavky normy na Un doporučené.

b) energetická náročnost stavby – součástí PD je Průkaz energetické náročnosti budovy. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií – předpokládá se budoucí doplnění solárními panely na ohřev teplé

vody umístěnými na střešním plášti. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů 

stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

(vibrace, hluk, prašnost apod.)

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb.,

o technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012

Sb.,  kterou se mění vyhláška č.  501/2006 Sb.,  o obecných požadavcích na využívání  území.  Dokumentace splňuje

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

Jedná se o stávající  objekt, nedojde ke změně užívání stavby,  dojde pouze k rekonstrukci části  objektu za účelem

splnění platných norem pro hasičské zbrojnice. 

V  nových  prostorách  bude  umístěno  nezbytné  zázemí  –  šatna  s  věšákovými  skříňkami,  sociální  zařízení  (2xWC,

2xpisoár) 2xumyvadlo a sprcha. V prostorách technické místnosti umístěna výlevka a skříňka pro úklidové prostředky.

Pracovní oblečení bude sušeno v prostorách sušárny, kde bude také umístěna pračka a sušička. Ke všem zařizovacím

předmětům bude přivedena teplá i studená voda. 

a) Větrání, mikroklima, chlazení 

Prostory objektu budou odvětrány přirozeně pomocí oken (otevírání, otevírání oken včetně mikroventilace zajištěno z

úrovně podlahy). Prostory bez oken doplněny axiálními ventilátory s odtahem přes obvodový plášť. Prostor garáže

doplněn potrubím pro odvod spalin při  nastartování  automobilů.  Chlazení  objektu není  vzhledem k akumulačním

schopnostem obvodového a vnitřního zdiva řešeno. Příčky mezi kabinkami wc vyzděny do úrovně zárubní. 
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b) Vytápění 

Objekt bude vytápěn teplovodním vytápěním s doplňkovými deskovými a žebříkovými radiátory. Jako zdroj tepla bude

sloužit kotel na plyn, umístěný v nové technické místnosti. Součinitel prostupu tepla U: 

Obvodové zdivo 0,198 W/(m2K)  < 0,30 W/(m2K) VYHOVUJE (doporučené 0,2) 

Střecha plochá 0,136  W/(m2K)  < 0,21 W/(m2K) VYHOVUJE (doporučené 0,16) 

Podlaha  k zemině 0,273 W/(m2K)  < 0,45 W/(m2K) VYHOVUJE (doporučené 0,3) 

Strop pod nevytápěnou půdou 0,238 W/(m2K)  < 0,3 W/(m2K) VYHOVUJE (doporučené 0,2) 

Okna a dveře 1,1 resp. 1,5 W/m2K 

c) Oslunění a osvětlení:

Osvětlení prostor bude navrženo převážně svítidly s lineárními a kompaktními zářivkami vybavenými elektronickými

předřadníky, případně svítidly s LED zdroji. Osvětlení musí respektovat ustanovení platných ČSN. Osvětlení prostorů

s vyšší vlhkostí bude navrženo svítidly v odpovídajícím krytí pro dané prostředí.  Svítidla osazena tak, aby byl splněn

požadavek: 

Účel
Osvětlenost 

E  [lx]
Garáž 300
Komunikační prostory a chodby 100
Šatny, umývárny, toalety 200
Sklady 200
Dílna 300

Ovládání svítidel bude řešeno vypínači a přepínači od vstupů do místnosti.  Ovládání osvětlení chodeb je navrženo

ovladači s orientační doutnavkou.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení  únikových  cest  a  důležitých  manipulačních  míst  bude  řešeno  samostatnými  svítidly  s  vlastním

akumulátorem a elektronickou jednotkou resp. vybraná svítidla osazená nouzovým modulem. Zásady řešení systému

nouzového a bezpečnostního osvětlení objektu budou vycházet z obecně platných norem a nařízení pro tuto oblast a

zvláště pak s přihlédnutím k následujícím skutečnostem. Světelný zdroj LED nebo fluorescenční trubice schopná VF

provozu. Piktogramy dle ČSN EN 1838.

Vzdálenosti jednotlivých objektů v lokalitě musí být taková, aby nedošlo ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo

oslunění. Vzhledem k umístění objektu a vzdálenostem od ostatním rodinných domů nedojde  k výraznému ovlivnění

podmínek denního osvětlení sousedních nemovitostí. 

d) Zásobování stavby, odpady

Elektrická energie

Napojeno na stávající rozvody objektu – nedojde ke zvýšení spotřeby. 

Zásobování vodou

Napojeno na stávající rozvody objektu – nedojde ke zvýšení spotřeby. 
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Splaškové vody

Napojeno  na  stávající  rozvody  objektu  –  nedojde  k  výraznému  zvýšení  odpadu.  V  prostoru  garáže  bude  mezi

podlahové  vpustě  a  napojení  a  rozvody  umístěn  odlučovač  lehkých  kapalin  AS-TOP  3  VFS  EO/PB-SV  (gravitačně

koalescenční odlučovač s a dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem a usazovacím prostorem pro střední množství

kalu (200 x NS) a dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem).

Dešťové vody

Dešťové vody

Napojeno na stávající rozvody objektu – nedojde ke zvýšení – velikosti odvodňovaných ploch budou zachovány.

Objekt napojen na jednotnou kanalizaci města – hlavní řad v ulicících Svitavská a K.H.Borovského.

Výměry odvodňovaných ploch (rozlišení dle tab. 2 v ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a dle tab 9 v ČSN

75 6760 Vnitřní kanalizace)

1. střecha šikmá (dotčená část) – plech 170m2 tj. 0,0220 ha (koef.odtoku – 1,0)

2. střecha plochá – PVC 0,0092 ha (koef.odtoku – 1,0)

3. Celkem 0,0312 ha

Intenzita 15-ti minutového přívalového deště pro uvedenou oblast byla stanovena na 160 l/s/ha.

Výpočet odtoku srážkových vod z jednotlivých druhů ploch:

Q = 1 x 0,0312 ha x 160 l/s/ha = 4,992 l/s

Vzhledem k hydrogeologickým podmínkám v lokalitě města nebudou vody vsakovány, ale odváděny přes akumulační

jímku do kanalizace. Předpokládá se umístění samonosné jímky o objemu 3000l s regulovatelným odtokem jednotné

do kanalizace dle požadavku správce kanalizační sítě.

Odpady

Beze změn. 

e) Řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

V objektu nebudou umístěny žádná významná zařízení. Nebude zde umístěna žádná výroba, při které by vznikal hluk,

prašnost a vibrace. Stavba nezvýší zatížené okolních budov oproti stávajícímu stavu. 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží se vyžaduje provedení ochranná opatření stavebního objektu.

Za  dostatečné  protiradonové  opatření  se  dle  normy  považuje  provedení  kontaktních  konstrukcí  pomocí  celistvé

protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy. Na ochranu proti  radonu je navržen hydroizolační pás

mPVC –  například  FATRAFOL  H,  případně  hydroizolační  asfaltový  pás  s  hliníkovou  vložkou  –  např.  BITALBIT  S40

doplněný penetrační emulzí a ochranou vrstvou z asfaltového pásu. 

b) ochrana před bludnými proudy - není v oblasti s bludnými proudy

c) ochrana před technickou seizmicitou - v objektu ani v jeho blízkosti se nenachází žádné zařízení

d) ochrana před hlukem
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Použité materiály budou minimalizovat šíření hluku uvnitř objektu. Nepředpokládá se zásadní zvýšení zatížení okolní

zástavby  hlukem oproti  stávajícímu stavu.  Hluk,  otřesy,  vibrace – nové obvodové a  vnitřní  dělící  konstrukce jsou

navrženy dle normy ČSN 73 0532 Akustika.  Neprůzvučnost  je  zajištěna pomocí  materiálu,  které jsou dle výrobců

určeny ke snížení  vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.  Umístění  stavby v lokalitě ani  uvažované využití  objektu

nekladou zvláštní nároky na speciální akustická opatření, zabraňující pronikání hluku z okolí do stavby a naopak.

e) protipovodňová opatření – pozemek se nenachází v záplavovém území. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Objekt bude napojen na stávající infrastrukturu, která je umístěná převážně v přilehlé místní komunikaci. 

a) napojovací místa technické infrastruktury

NN stávající – beze změny 

Vodovod stávající – beze změny 

Splašková kanalizace  stávající – beze změny 

Dešťová kanalizace stávající – beze změny 

STL plynovod stávající – beze změny 

Sdělovací kabel stávající – beze změny 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Beze změn, nová část napojena na stávající rozvody objektu. 

B.4. Dopravní řešení

a)  popis  dopravního  řešení  -  příjezd  a  přístup k  pozemku  je  řešen po  stávajících  komunikacích  na severní  (ulice

Svitavská) a západní (K.H.Borovského). Výjezd požárních vozidel je v současné době řešen po zpevněných plochách na

ulici Svitavská – do toho řešení nebude zasahováno. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – stávající sjezdy na ulici Svitavskou a K.H.Borovského. 

c) doprava v klidu-  parkování vozidel zajištěno v rekonstruované části. V současné době je parkování vozidel členů

zásahové jednotky řešeno na zpevněných plochách na severní straně. Vzhledem k přemístění vstupu v rekonstruované

části jsou navržena nová parkovací stání na jižní straně pozemku s parc.č. 3590. 

d) pěší a cyklistické stezky – neobsazeno 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy - v rámci stavby budou prováděny terénní úpravy – do výšky cca 0,2m a to svahováním 

b) použité vegetační prvky - neobsazeno  

c) biotechnická opatření – neobsazeno

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

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

Jedná  se  o  stavbu  bez  výraznějšího  vlivu  na  okolní  životní  prostředí.  Stavba  neprodukuje  zplodiny  do  ovzduší,

neznečišťuje vodu, nevytváří  svým užíváním hluk,  nekontaminuje půdy a nevytváří odpady. Emise z automobilové
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dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby

bude nejvíce ovlivněna vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. 

Hlavní vytápění bude řešeno pomocí nízkoteplotního vytápění s kotlem na plyn (nástěnný plynový kotel VAILLANT

ecoTECplus VUW 246/5-5 o regulovaném výkonu 4,2-21,2kW, 2,6m3/hod, se zásobníkem VIH CL 20S), který bude

případně doplněn solárními kolektory na střeše.  Koaxiální systém odvodu spalin a přívodu vzduchu – potrubí 60/100

přes střešní plášť ( spalinová cesta dle ČSN 734201, provedena jako těsná).

V průběhu užívání stavby bude směsný komunální odpad ukládán do popelnic a odvážen na skládku. 

Z hlediska hlukové zátěže okolí nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu. 

b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.),

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Navrhovaná stavba zachovává všechny ekologické funkce a vazby v krajině. V okolí stavby se nenachází žádné památné

stromy, chráněné rostliny ani živočichové.

c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

neobsazeno 

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

neobsazeno 

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Neobsazeno. 

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Plochy jsou

zaneseny ve schváleném územním plánu a tudíž je řešena CO v kontextu obce a havarijního plánu kraje. 

Při provádění  stavby budou dodrženy předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména Nařízení vlády 591/2006 Sb. „O

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.

Na  stavbu  nejsou  kladeny  zvláštní  požadavky.  Ochrana  osob  v  případě  požáru  je  řešena  v  rámci  požárně

bezpečnostního řešení. 

B.8. Zásady organizace výstavby

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

Pro stavbu bude potřeba elektrické energie a voda -  jako zdroj NN a vody budou sloužit stávající rozvody objektu.

Stavební materiál bude nutné dovážet na stavbu postupně, aby byly minimalizovány potřebné plochy na deponie

materiálu. Veškeré dílčí deponie materiálu budou označeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.

b)  odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště řešeno svedením dešťových vod do stávající kanalizace tak aby nedocházelo k odtoku vod na

sousední pozemek ani na zpevněné komunikace. 
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c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Při  výstavbě  budou  používány  stávající  zpevněné  plochy  a  komunikační  prostory,  jedná  se  o  stávající  vjezdy  na

pozemek

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vzhledem k umístění stavby se nepředpokládá vliv na okolní prostředí. Při výstavbě dojde k  přechodnému zvětšení

hluku a prašnosti vzhledem k provádění klasické stavební výroby. Při provozu nedojde k zátěži okolí. 

Při výstavbě bude stavebník dbát aby co nejméně zasahoval ovlivňoval okolní zástavbu a nenarušoval práva majitelů

sousedních nemovitostí. 

Staveniště bude umístěno na pozemku investora. 

Krátkodobé  zábory  při  provádění  přípojek  budou  zabezpečeny  přenosnými  zábranami,  přechodným  dopravním

značením apod. Staveniště oploceno dočasným oplocením tak aby byl zamezen přístup a možnost zranění a ohrožení

zdraví nepovolaných osob. 

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

S asanacemi,  demolicemi se v rámci  stavby neuvažuje.  Na pozemku se nenachází  stromy.  Pozemek volný,  pouze

zatravněn. 

f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Staveniště bude probíhat na pozemcích v majetku investora, které budou tvořit  stavební pozemek.  S ohledem na

charakter stavby s dalšími zábory pro staveniště neuvažuje (stavební materiál bude uskladněn na pozemku investora).

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

V rámci  výstavby  bude  prováděna  standardní  stavební  výroba,  nakládající  se vznikajícími  odpady  způsobem

odpovídajícím dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhl. č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů– jedná se zejména o :

různá stavební suť z demoličních prací, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka,

plastové folie), odpadni stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky izolačních hmot

z jejich instalace (tepelná izolace apod.). Při natíráni konstrukci, lepeni, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu

nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištěni, znečištěné textilní materiály. 

Třídění  odpadů  bude  probíhat  již  při  vzniku  –  na  spalitelné  ve  spalovně,  dále  nespalitelné  –  pro  skladování  na

zabezpečené skladce, materiály k recyklaci a na nebezpečné odpady. Zneškodněni těchto odpadů ze stavební výroby

bude zajišťovat dodavatelská stavební firma, která bude plnit povinnosti původce odpadů z výstavby.

 V průběhu stavebních prací a trvání stavby  se vzhledem k charakteru stavby předpokládá vznik následujících druhů

odpadů:

17 01 01 O beton – demolice podkladních betonů, věnců –  14 m3 – k recyklaci 

17 01 02 O cihly – demolice obvodových konstrukcí –  60 m3 – k recyklaci 

17 02 00 O dřevo – (okna) ekologicky zlikvidováno – 0,8m3

17 02 02 O sklo – 0,2 t - odvezeno k recyklaci 

17 03 01 N asfalt – původní hydroizolace – cca 0,2t odvezeno na skládku

17 04 05 O železo, ocel – vrata, rám oken, krytina garáže - do sběrných surovin
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17 09 04 O směsné stavební a demoliční odpady (omítky, obklady...) – k recyklaci – cca 10 t

17 02 00 O dřevo – neznečištěné cca 3m3 – použito jako palivo, ostatní ekologicky zlikvidováno 

17 04 11 O kabely (odpad vzniklý při montáži elektroinstalací) – na skládku 

17 06 05 N stavební materiály obsahující azbest – střecha přístavku garáže – vlnitý eternit -  cca 0,2t – bude

nakládáno dle §35 zákona 185/2001 Sb. 

17 09 04 O směsné stavební a demoliční odpady – k recyklaci – cca 1t

15 01 01 O papír a lepenka  (transportní obaly stav. materiálů) - bude soustřeďován a průběžně odvážen do

sběrných surovin. V žádném případě nesmí být spalován.

15 01 02 O plastové  obaly  (transportní  obaly  stav.  materiálů)  –  budou  odváženy  na  skládku  ke  konečné

likvidaci. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.

15 01 10 N Obaly od barev, ředidel a lepidel  Budou ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejichž 

umístění musí odpovídat Bezpečnostním předpisům a podmínkám životního prostředí. Dodavatel

stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.

20 03 01 O směsný komunální odpad – na skládku 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní objekty. Likvidace odpadů, vzniklých při provozu bude řešena: 

20 03 01 O směsný a komunální odpad – cca 1t/rok – svozová firma na odvoz komunálního odpadu 

20 01 21 N zářivky a jiný odpad obsahují rtuť – nebezpečný odpad cca 0,006t – odevzdáván na místech k tomu

určených 

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

Bilance zeminy nebude vyrovnaná. Zemina vykopaná v rámci výkopových prací bude použita ke svahování pozemku v

majetku investora. 

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba nepodléhá režimu zvláštního právního předpisu o posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Lze konstatovat,

že provozem stavby nebude stávající stav životního prostředí nikterak zasažen. Je počítáno jen s dočasným zvýšením

hluku a prachu během výstavby. Stavba bezprostředně navazuje na stávající objekty. Je potřeba respektovat veškerá

práva uživatelů těchto objektu tzn.  dbát  o  co  největší  omezení  hlučnosti  stavebních strojů,  omezené prašnosti  a

podobně.  Při  provádění  výstavby jsou dodavatelé povinni  zabezpečovat   opatření  k  omezení  škodlivých důsledků

stavební činnosti  zhoršující životní prostředí během realizace stavby.

Považují se za ně:

a) hluk stavebních strojů a dopravních prostředků

b) znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

c) znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního  materiálu

d) znečišťování vody

e) poškozování zeleně

Budou provedena opatření proti hluku, prašnosti (zejména při bouracích pracích a manipulaci se sutí) a k zamezení

vynášení nečistot z místa stavby. Lešení budou kryta ochrannými sítěmi, aby nedocházelo k rozptylu materiálu z lešení.
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Zhotovitel zajistí splnění podmínek orgánů životního prostředí. Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do

tříděného  odpadu  v  souladu  s  příslušnými  předpisy.  V  žádném  případě  nebude  spalován  nebo  zahrabáván  ani

likvidován do stávajících sběrných nádob u objektu. 

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato  opatření:

1. Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém  stavu, opatřené předepsanými  kryty  pro  snížení

hluku.

2. Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních  mechanismů.

3. Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů a v době  nutných přestávek zastavovat motory.

4. Nepřipustit  provoz  dopravních  prostředků  s  nadměrným  množstvím  produkovaných  škodlivin  ve  výfukových

plynech.

5. Max. snížit prašnost při bourání a manipulaci se sutí.

6. Při přepravě suti zajistit, aby náklad nepadal na bočnice vozidel. Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně

odstranit.

7. Omezit projíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.

8. Zajistit pečlivé a odborné ukládání materiálů, výrobků  a zařízení dodávaných na staveniště na vyhrazená místa.

9. Zabezpečit  ochranu vod před ropnými látkami při jejich  manipulaci a skladování.  Dešťové vody z provozních,

výrobních  a skladových ploch odvádět bez znečištění do kanalizace nebo  potoků a řek.

10. Chránit v maximální míře stávající zeleň.

11. Stavební odpad odvážet na příslušnou skládku

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

zdraví při práci podle jiných právních předpisů:

V průběhu stavebních prací je třeba dodržovat bezpečnost práce ve smyslu platných předpisů o bezpečnosti práce a

technických zařízeních při stavebních pracích, dále pak ostatní související předpisy a normy, nařízení vlády 591/2006

Sb.  Na  základě  těchto  ustanovení  musí  být  pro  zajištění  provádění  stavby  přijata  konkrétní  opatření  k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a osob, pohybujících se v prostoru staveniště.

Stavba  bude  vždy  při  přerušení  procesu  výstavby  zabezpečená  proti  pohybu  osob  a  to  cedulkou  zákaz  vstupu,

popřípadě výstražnou červenobílou páskou. Případná manipulační plocha bude samostatně oplocená a zabezpečená

proti přístupu, oplocení výšky min. 1,8m. 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a

více zhotovitelů, u kterých jsou přesaženy limity objemu prací dle §15 zákona 309/2006 Sb.

Stavby u kterých se předpokládá doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě

pracovat současně více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den nebo stavby, u kterých celkový plánovaný objem

prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Dojde k zabezpečení provádění prací vyškolenými a zodpovědnými osobami. Budou používány ochranné pomůcky a

oděvy, budou respektovány podmínky BOZP, zákoníku práce. 

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Neobsazeno , nepředpokládá se užívání osobami s omezenou schopností pohybu. 
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l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření

není řešeno – stávající komunikace 

m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění  stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům

vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

dojde pouze k částečnému omezení provozu při navážení stavebního materiálu a při provádění přípojek. 

n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Vzhledem k navrženému řešení bude probíhat klasická stavební výroba. Předpokládá se postup:

– Příprava území, bourací práce – 02/2017

– výkopové práce

– základy 

– hrubá stavba  - kontrolní prohlídka stavby

– instalace a rozvody

– dokončovací práce 

– sadové úpravy, oplocení 

– likvidace zařízení staveniště 

– revize

– kolaudační souhlas – 12/2021

Vzhledem k velikosti stavby se předpokládá jeden rozhodující  termín – provedení hrubé stavby,  který je současně

navržený termín pro kontrolní prohlídku stavby, která bude oznámena stavebnímu úřadu. 

Benešov, Říjen 2016    Ing. Petr Kolář
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C. Situace
viz samostatné výkresy, označené písmeny C

SITUACE  1:1000

ing. Petr Kolář, Benešov 23, 679 53 Benešov u Boskovic, tel. 603 264 374



PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE SDH JEVÍČKO, OBJEKT ČP.466, K.Ú. JEVÍČKO, PARC.Č. 471/1, 3590
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STRANA 23 Z 34

D. Dokumentace objektů a technologických zařízení 
D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

a) technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání 

stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, 

osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem).

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Stávající objekt řešen jako samostatně stojící v oploceném areálu SDH Jevíčko. V současné době je objekt řešen jako

dvě hmoty respektující účel užívání (zázemí SDH a garáž), tvořené přízemními částmi obdélníkového půdorysu, které

jsou  zastřešené  sedlovými  střechami.  Tyto  jsou  propojeny  přízemní  částí  s  plochou  střechou.  Výraznou  částí  je

třípodlažní věž pro sušení hadic. 

Toto řešení bude zachováno, v rámci rekonstrukce dojde k provedení celkové rekonstrukce a rozšíření části objektu čp.

466,  ve které je v současné době umístěna garáž požární  technicky.  Jedná se o  část  o rozměrech  15,7x18,95m,

zastřešené sedlovou střechou s hřebenem ve výšce 5,7m. 

Materiálové řešení koresponduje s hmotovým členěním.  Povrch fasády hlavní hmoty je řešen kombinací probarvených

omítek  v  pastelových  barvách  (světle  šedá  x  šedá).  Všechny  klempířské  prvky  jsou  navrženy  z  předzvětralého

titanzinkového plechu. Střešní plášť z falcovaného plechu se stojatou drážkou (přírodní titanzinkový plech alt. Červená

barva). 

Konstrukčně je nová část řešena zděnými obvodovými a příčnou stěnou, které jsou založeny na základových pasech.

Tyto  jsou  ztuženy  železobetonovým  věnci,  na  kterých  jsou  uloženy  sbíjené  vazníky  krovu  a  částečně  předpjaté

betonové panely. 

Dispoziční a provozní řešení

V současně době je  objekt  přístupný  ze severní  straně a  to  dvěma samostatnými  vstupy – vstup pro zásahovou

jednotku a vstup do prostor SDH pro veřejnost. 

Vstupem pro veřejnost na severní straně je přístupný hlavní komunikační prostor objektu a to chodba procházející

celým objektem. Z něj jsou přístupné ostatní prostory – kanceláře, kuchyňka, soc. zařízení, šatna, dílna a klubovna. Do

těchto prostor na západní straně nebude zasahováno. 

Prostory pro výjezdovou jednotku jsou přístupné přes zádveří přímo do šatny (současně sloužící jako denní místnost).

Z této šatny je přístupná garáž a dílna. 

V rámci této PD dojde ke změně dispozičního uspořádání východní části. Vstup pro zásahovou jednotku bude přesunut

na jižní stranu objektu. Přes zádveří umožněn přístup do šatny a sušárny. Součástí šatny je sociální zařízení se sprchami

a wc. Ze šatny je přístupná garáž s požární technikou. Dále je v nové části  umístěna technická místnost a zázemí

chemické služby. Z nových prostor garáže bude umožněn přístup do původních prostor a to přes dílnu.

Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Stavba není navržena a určena k pohybu osob s omezenou schopností

pohybu. 
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Konstrukční a stavebně technické řešení

a) Bourací práce

V rámci bouracích prací dojde celkovému odstranění východní části objektu, ve kterém je v současné době umístěna

garáž. Jedná se zejména:

– vyklizení objektu

– snesení krytiny

– odstranění krovu 

– vybourání obvodových konstrukcí 

– odstranění podkladního betonu a základových konstrukcí 

Dále dojde k vybourání částí zděných konstrukcí v místě věže (společně s osazením nových nosných konstrukcí).  

b) Zemní práce

Před zahájením prací dojde k sejmutí ornice v místě zahrady, která bude vhodně uskladněna na pozemku, a provedení

vytyčení  laviček.  Po ověření  založení  stávajících konstrukcí  objektu a zejména stavu základů sousední  nemovitosti

čp.467, dojde k provedení výkopů pro nové základové pasy a podkladní betony. 

c) Základové konstrukce

Základové pásy jsou dimenzovány na únosnost 150 kPa. Dále budou dodrženy podmínky založení minimálně 0,9m pod

úroveň upraveného terénu (nezámrzná hloubka) a minimálně 600mm do rostlého terénu. 

Stavba je založena na základových pasech tl.600mm a to z betonu C16/20 (částečně v místě s výztuží C25/30 XC2), do

kterých budou provedeny prostupy dle jednotlivých specializací (zdravotechnika apod.) 

Vnější líc základových pasů bude řádně zabedněn pro budoucí uložení zateplení XPS polystyrenem (alt. PERIMETR)

případně 600mm od úrovně podkladního betonu provedeny z bednících tvarovek s vloženými ocelovými pruty R10 po

0,5m. Dále proveden podkladní beton C25/30 s vloženou sítí KARI 100/100/6 mm. 

Vzhledem k nepřístupnosti podloží v místě stávající  budovy budou předpokládané hodnoty ověřeny projektantem

případně autorizovaným geologem před betonáží základových pasů a podkladních betonů.

d) Násypy

Na násypy bude použit  vhodný materiál  – štěrkopísek,  stavební  recyklát,  vhodná zemina z  výkopů apod. Násypy

hutněny po max.0,3m. 

e) Svislé nosné konstrukce

Objekt navržen s nosnými obvodovými a příčnými zděnými stěnami. Obvodové a vnitřní konstrukce budou provedeny

ve zdícím systému YTONG , pilíře cihelné HELUZ. Obvodové stěny stěny z porobetonových cihel YTONG LAMBDA YQ

(450x249x499)  v tl.  450mm na maltu  pro tenkovrstvé  zdění.  Vnitřní  stěny YTONG P4-500 tl.  250m na maltu  pro

tenkovrstvé  zdění.  Pilíře  mezi  otvory  pro  vjezdová  vrata  budou  provedeny  z  cihelných  tvarovek  HELUZ  UNI  300

broušené (247x300x249mm) na zdící lepidlo – celoplošně. 

Při zdění budou dodržovány aktuální technologické postupy a předpisy firem YTONG a HELUZ. 

Překlady kombinací nosných prefabrikátů YTONG NOP a ocelových profilů. 

Atiky vyzděny z pórobetonového zdiva YTONG tl. 250mm. 
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f) Vodorovné nosné konstrukce

Nosná konstrukce stropu s plochou střechou bude provedena z předpjatých panelů - předpokládá se tl. 165 mm. 

Konstrukce stropu garáže tvořena spodními pásy příhradových vazníků krovu. 

Viz. samostatná část dokumentace – stavebně konstrukční řešení. 

g) Krov

Nosná konstrukce krovu řešena pomocí sbíjených vazníků. Tvar vazníků je dán projektovou dokumentací,  dimenze

řešena dodavatelem vazníků. Před objednáním je nutné přeměřit – nutné dodržet výšku hřebene celého objektu. 

h) Komín

Odkouření komínu kondenzačního kotle řešeno systémovým komínem z odolného PVC. 

i) Dělící konstrukce

Příčky jsou navrženy ze systému YTONG – příčkovky v tl. 100 a 150mm na maltu pro tenkovrstvé zdění. 

j) Izolace proti vodě a radonu

Na  základové  desce  bude  provedena  hydroizolační  vrstva  tvořící  současně  protiradonovou  bariéru.  Navržena  z

plastové měkčené  PVC fólie  např.  FATRAFOL H803,  případně  ze  souvrství  těžkých  modifikovaných  pásů.  Veškeré

prostupy  budou  utěsněny  dle  technologických  postupů  výrobce  hydroizolační  vrstvy.   Nové  vrstvy  napojeny  na

napojeny na stávající hydroizolační vrstvu objektu. 

V prostorách sociálního zařízení budou provedeny stěrkové izolace pod obklady a dlažbami – např. MAPEI Mapegum

WPS. Separační vrstvy řešeny svařovanými fóliemi, případně asfaltovou lepenkou. 

k) Izolace tepelné 

- do konstrukce podlahy v jižní části 1.NP bude vložena tepelná izolace EXTRAPOR 150 s  tl. 80  a 90 mm ( λ=0,03)

doplněno tepelnou izolací systémové desky s EPS tl. min. 30 mm

- po obvodu konstrukce stropu a překladů bude vložena tepelná izolace min EPS tl. 80 mm (λ=0,034)

- v konstrukci střešního pláště ploché střechy je navržena tepelná izolace z EPS 150 S v tl. min. 240 mm  (λ=0,034) 

- do konstrukce podhledu garáže umístěna tepelná izolace z minerální vlny – např. ROCKWOOL ROCKMIN v tl. 260mm. 

Na styku EPS a PVC umístit separační vrstvy!

l) Izolace akustické 

Veškeré podlahy řešeny jako plovoucí. K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady:

– betonová mazanina musí být oddělena od zvukověizolační podložky PE folií, která zabrání zatečení cementového

mléka do zvukoizolační podložky a tím jejímu akustickému znehodnocení.

– zvukověizolační podložka musí zcela oddělovat roznášecí vrstvu od nosné desky i okolních obvodových stěn. K tomu

se užijí okrajové pásky z minerální vlny tl. 15 mm. Tyto pásky se u obvodových stěn překryjí pouze lištou, případně

uzavřou vrstvou trvale plastického tmelu.
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– Instalační  potrubí  musí  být  uložena  pružně  vzhledem  k  stavebním  konstrukcím,  aby  byl  omezen  hluk  šířící  se

konstrukcemi do chráněných objektů. Odpadní potrubí budou v kritických místech opatřena zvukovou izolací. Stejně

tak musí být pružně uloženy zařizovací předměty v koupelnách, především pak vany. Potrubí rozvodů vody a odpadů

je  nutné  při  průchodu  stavební  konstrukcí  obalit  (včetně  kolen)  pěnovou  potrubní  izolací  tl.  min.  15  mm.  Je

nepřípustné potrubí, resp. část potrubí „natvrdo“ zazdít do stavební konstrukce. Potrubní rozvody tažené v podlaze

je nutné zcela pružně oddělit od těžké plovoucí desky a nosné konstrukce.

m) Podlahy

Podlahy jsou navrženy z keramické zátěžové dlažby lepené na tmel a v garáži s polyuretanové stěrky tl.min 3mm s

protiskluznou úpravou a soklíkem výšky 100mm.   

n) Střecha

Nosná konstrukce ploché střechy je tvořena panely. Na ní je pak provedena tepelně izolační vrstva ze stabilizovaného

polystyrenu tl. minimálně 240mm. Spádové klíny z EPS tvoří spádovou vrstvu konstrukce střechy. Hydroizolační vrstva

střechy je tvořena mPVC fólií (např. DEKPLAN tl. minimálně 1,5mm). Parotěsná izolace bude tvořena asfaltovým pásem

(např.  Glastek special  mineral  + penetrace) ,  který  bude tvořit  i  pojistnou hydro-izolaci  (dočasná hlavní  izolace v

průběhu výstavby). Izolace budou chráněny netkanými textiliemi. 

Nosná konstrukce krovu nad garáží bude provedena dřevěnými vazníky,  s vodorovnými spodními pásy a sklonem

střešního pláště 9,9°,  který  je tvořen hladkou plechovou krytinou se stojatou drážkou uloženou na OSB deskách.

Pojistná izolace tvořena difúzní fólíí uloženou na vaznících (pouze pro odvod případného kondenzátu, střešní plášť

proveden těsný. Odvětrání případného kondenzátu řešeno vzduchovou mezerou mezi kontralatěmi s nasáváním u

okapu odvodem systémovým řešením ve hřebeni.  Dále bude zajištěno příčné větrání  střechy osazením mřížek ve

štítové stěně. 

o) Omítky

Vnitřní omítky budou provedeny jednovrstvé (systémové Ytong), případně jednovrstvé na podkladu stavebního lepidla

s armovací tkaninou.  Venkovní omítky jsou navrženy stěrkované-roztírané na silikonovém základu na systémovém

podkladu lepidla a armovací tkaniny. 

p) Obklady, malby a nátěry

Vnitřní  omítky  a  podhledy  opatřeny  odpovídajícím  nátěrem  s  penetrací,.  Stejně  tak  budou  provedeny  nátěry

dřevěných a ocelových prvků. Dřevěné prvky ošetřeny nátěry proti dřevokaznému hmyzu a houbám. V prostorách

sociálního zařízení  budou provedeny keramické obklady do výšky zárubní . 

q) Výplně otvorů vnitřních

− vnitřní dveře budou provedeny dřevěné převážně atypické (DDT s dýhou) do plechových zárubní. Dveře doplněny

prahy nebo prahovými lištami. 

− viz. výpis truhlářských výrobků a výpis výplní otvorů 
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r) Výplně otvorů venkovních

− nové  truhlářské  výrobky  budou  provedeny  z  dřevěných  lepených  profilů  (EURO)  zasklených  čirými  (případně

mléčnými)  dvojskly, případně trojskly,  kokna min= 1,0 W/m2k, barva bílá (v původní části hnědá dle stávajících

vstupních dveří) 

− vnitřní parapety provedeny z LTD, částečně z keramického obkladu 

− viz. výpis truhlářských výrobků a výpis výplní otvorů 

s) Klempířské výrobky

− klempířské  prvky  budou  provedeny  převážně  titanzinkového  plechu  (případně  před-zvětralého),  částečně

poplastované  plechy.  Pro  atypické  klempířské  výrobky  budou  provedeny  kotvící  konstrukce  z  OSB  desek  a

dřevěných hranolů – atiky, kotvení oplechování odsazené atiky … 

t) Podhledy

− v garáži a částečně v zázemí budou provedeny podhledy ze sádrokartonových desek na zavěšeném roštu,  např.

Knauf GKB 12,5, v sociálních zařízeních GKBI 12,5. V garáži bude podhled splňovat požadavek na požární odolnost EI 15

− V prostoru nad roštem vedeny technické rozvody objektu. 

u) Schodiště

Neobsazeno. Přístup do prostoru nového krovu zajištěn výlezem v pohledu – proveden zateplený, s požární odolností

dle podhledu. 

v) Zámečnické, truhlářské a jiné výrobky

V rámci  stavebních prací  budou osazeny běžné truhlářské a zámečnické výrobky.  Garážová vrata  výsuvná sekční,

zateplená, doplněná elektromotorem (možnost ručního otevření - rychlost otevírání dle norem!!!!). 

w) Výtah 

Neobsazeno 

x) Oplocení 

Stávající 

y) Zpevněné plochy 

Stávající zpevněné plochy budou převážně zachovány, dojde pouze k opravě asfaltobetonové plochy při vjezdu do

garáží. Dále dojde k rekonstrukci zpevněných ploch na jižní straně objektu (nový vstup) a to z betonové vsakovací

dlažby tl. 80mm do pískového lože (skladba dle výrobce dlažby pro pojezd vozidel nad 3,5t). Nová parkovací stání pro

osobní automobily na jižní straně areálu řešeny ze vsakovací dlažby. 

stavební fyzika

viz. B.2.10
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b) Výkresová část

viz samostatné přílohy projektové dokumentace

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

Podrobnosti uvedeny v části D.1.1.

b) Výkresová část 

Součástí výkresové dokumentace D.1.1. Nejsou zpracovány další výkresy. Tyto budou zhotoveny v rámci další fázi –

projekt pro provedení stavby. 

c) Statické posouzení 

Pro stavbu jsou navrženy materiály,  které jsou dle výrobců určeny pro stavbu vícepodlažních budov. Při  výstavbě

budou dodržovány požadavky výrobce materiálů.  Po provedení stavby bude stavba při běžné údržbě  a  působení

běžně  předvídatelných  vlivů  po  dobu  plánované životnosti stavby splňovat podmínky mechanické odolnosti a

stability uvedené §9 268/2009 Sb.

Viz. Samostatná část projektové dokumentace – Stavebně konstrukční řešení. 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Kontroly budou probíhat během běžné údržby objektu

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení

Součástí textové části je příloha – Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4. Technika prostředí staveb

Kanalizace splašková 

přípojka:

napojeno na stávající rozvody, využita stávající přípojka na jednotnou kanalizaci.  

vnitřní kanalizace:

 Bude vybudována standardním způsobem. V objektu je  navrženo od všech zdravo-technických zařizovacích předmětů

(WC, umyvadlo,...)  potrubí vnitřní splaškové kanalizace - připojovací,  odpadní a svodné. Dále také potrubí větrací,

které je vždy zakončeno větracími hlavicemi nad střechou objektu. 

Vnitřní potrubí bude navrženo dle platné ČSN a technických pravidel - viz samostatná část PD – kanalizace

Podlahové vpustě v garáži napojeny přes odlučovač lehkých kapalin AS-TOP 3 VFS EO/PB-SV (gravitačně koalescenční

odlučovač s a dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem a usazovacím prostorem pro střední množství kalu (200 x NS)

a dočišťovacím stupněm se sorpčním filtrem).
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Kanalizace dešťová

přípojka:

Napojeno  na  stávající  rozvody  -  srážkové  vody  ze  střechy  budou  svedeny  potrubím DN150  do  stávající  přípojky

jednotné  kanalizace.  Vzhledem  k  hydrogeologickým  podmínkám  v  lokalitě  města  nebudou  vody  vsakovány,  ale

odváděny  přes  akumulační  jímku  do  kanalizace.  Předpokládá  se  umístění  samonosné  jímky  o  objemu  3000l  s

regulovatelným odtokem jednotné do kanalizace dle požadavku správce kanalizační sítě. Viz. samostatná část PD. 

vnitřní kanalizace:

Řešeno v rámci venkovních střešních svodů – klempířské prvky. Napojení na kanalizaci řešeno pomocí lapačů nečistot.

Od těchto provedena dešťová kanalizace DN 150 v pískovém loži – viz samostatná část PD – kanalizace

Vodovod

přípojka

Napojeno  na stávající  rozvody  objektu.  Stávající  přípojka  zakončena v  garáži.  Toto zachováno,  dojde  k  přesunutí

vodoměrné sestavy do šachty v podlaze.  

vnitřní rozvody

Od domovního vodoměru bude v objektu proveden běžný rozvod studené vody a teplé vody. Rozvod vody bude

proveden z trubek PPR STABI S 3,2 nebo FIBER S 2,5 fy EKOPLASTIK nebo z trubek podobných vlastností. Nový rozvod

vody bude uložen jednak do podlah  a jednak bude vedený zdivem. 

Jako uzavíracích armatur bude použito běžných kohoutů fy GIACOMINI. Vodovodní a sprchové  baterie budou od

různých výrobců, jejich specifikace jsou uvedeny v další fázi projektové dokumentace. 

Veškeré rozvody vedené zdivem a podlahou budou opatřeny tepelnou izolací typu MIRELON PRO tl.13 mm. Dtto

stoupací potrubí.

Rozvod TV bude doplněn cirkulačním potrubím. Toto bude doplněno cirkulačním oběhovým čerpadlem GRUNDFOS

UP15-14B80 opatřené filtrem a uzavíracími armaturami. 

Montáž rozvodů vody z potrubí PPR bude provedeno dle ČSN, EN a TP pro montáž potrubí z PPR. 

Dle ČSN 75 5401 A vyhl. 428/2001 Sb. je maximální dovolený přetlak ve vodovodním potrubí 0,6 Mpa, vyjímečně 0,7

Mpa a minimální přetlak 0,25 Mpa. Dle informací podaných správcem vodovodní sítě budou tyto hodnoty dodrženy. 

Po dokončení rozvodu vody bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911, proplach desinfekce a laboratorní

rozbor vody.

Na rozvod vody bude dále napojen v technické místnosti rozvod vody pro technologii uvažovaného bazénu. Tento

rozvod vody bude proveden z předizolovaných trubek LR-Pex např. fy POLYMET uložených ve výkopu. Přesné vedení

tohoto rozvodu vody pro technologii uvažovaného bazénu bude ještě upřesněno před zahájením prací po konzultaci

s dodavatelem technologie. 

Viz. samostatná část PD.  

 Vytápění

K vytápění nové části objektu je navržen systém teplovodního vytápění s velkoplošnými deskovými tělesy. Zdrojem

tepla bude kondenzační kotel (nástěnný plynový kotel VAILLANT ecoTECplus VUW 246/5-5 o regulovaném výkonu 4,2-
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21,2kW, 2,6m3/hod, se zásobníkem VIH CL 20S)  umístěný v technické místnosti . Rozvody pro otopná tělesa budou

provedeny z potrubí HR-PB hetta DD 15x1,5.  Svislé rozvody budou provedeny z měděného potrubí dimenze 22x1.

Otopná tělesa budou typu RADIK VK/VKL s pravým a levým spodním připojením (1.NP) budou doplněna radiátorovým

rohovým šroubením VEKOLUX DN15 s krytkou a termostatickou hlavicí HEIMEIER DX. Radiátorový ventil je součástí

dodávky  otopných  těles.  V sociálních  zařízeních  budou  osazena  koupelnová  otopná  tělesa  PHM  Kronos  (odstín

metalická stříbrná) doplněna rohovým ventilem VHX-Duo s termostatickou hlavicí a šroubením, uchycením topné tyče

EL 05E, topnou tyčí EL 05E 600W a regulátorem R10A (uvažováno s kombinovaným způsobem vytápění).

Viz. samostatná část PD. 

Větrání 

Prostory jsou větrány přirozeně okny. Budou  doplněny ventilátor do sprchy a sociálních zařízení (ve dveřích osazeny

mřížky pro přívod vzduchu, případně dveře bez prahu). Prostor garáže odvětrán potrubím od výfukových plynů a to

pomocí pružného potrubí osazených na výfuky, odvedeno přes střešní plášť. Pro přívod vzduchu ke kompresoru bude v

obvodové zdi  proveden  otvor  150/150mm. Otvory  opatřeny  mřížkami  s  protidešťovými  žaluziemi  a  síťkami  proti

hmyzu. Viz. samostatná část PD. 

 Elektroinstalace

 Základní údaje:          

Proudová soustava: 3+PEN v síti E.ON, 3+N+PE, AC, 400V, TN-C, TN-C-S,                                  

       Zdroj: rozvody NN  ČEZ 

       Instalovaný příkon:  stávající

       Soudobost: 0,3

       Hodnota HL jističů před elektroměrem: stávající

       Zajištění dodávky el.energie: stupeň 3

       Vnější vlivy: určeny dle ČSN 33 2000-5-51 edice3 (4/2010) + Z1 (1/2014)

       Osvětlení:  LED svítidly, hodnota osvětlenosti je určena podle ČSN  EN 12464-1 (3/2012).

       Ochrana před úrazem el. proudem:

       Je provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2(8/207)+ Z1 (4/2010) takto:

 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

Je provedena izolací živých částí  a kryty.  V objektu budou do styku s el. zařízením přicházet laici ,  proto musí být

minimální krytí přístrojů IP 20.

Dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 (92007)+ Z1 (6/2012) musí být pro el. instalaci v koupelnách , sprchách použit proudový

chránič  s vybavovacím proudem max. 30mA.

 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :

Základní:  ( v prostorách normálních i nebezpečných )

Síť TN. Ochrana je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje pomocí  nadproudových prvků , ochr.

opatření  proudovými chrániči., pospojováním.

Pro ochranu neživých částí rozvodnic  budou v rozvodnicích osazeny proudové chrániče. Bude použit proudový chránič

nezávislý  na síťovém napětí.
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Dle  ČSN  33  2000-4-41  ed.2  (8/207)+  Z1  (4/2010)   musí  být  pro  ochranu  zásuvek  se  jmenovitým  proudem

nepřekračujícím 20A, které jsou používány laiky použit proudový chránič s vybavovacím proudem max. 30mA. Proto

budou všechny zásuvky 230V a 400V/16A zapojeny přes proudové chrániče s vybavovacím proudem 30mA

Prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny dle požadavků požární zprávy. 

Hlavní pospojování:

V objektu musí být navzájem spojeny tyto vodivé části:

1. Ochranný vodič – v rozvodnici ER

2. Hlavní ochranná svorka

3. Rozvod potrubí v budově – vodovod (pouze ocel), topení

4. Kovové konstrukční části

5. Ochranné svorky v podružných rozvodnicích

Podružné rozvodnice budou připojeny vodiči CYA na hl. ochrannou přípojnici.

Zvýšená: (v prostorech zvlášť nebezpečných)

Jedná  se  o  prostory  se  zvýšeným  výskytem  vody  (koupelny,  sprchy).  V  těchto  prostorách  se  provede  doplňující

pospojování vodičem CYA 4,6 mm 2 zž.

a) přípojka 

Napojeno na stávající rozvody objektu a to do nové rozvodnice umístěné v garáži.  

b) vnitřní rozvody

Nové rozvody budou provedeny dle platných ČSN vodiči CYKY uloženými v trubce PVC pod omítkou a v roštu SDK. 

Základní  ochrana  proti  úrazu  el.  proudem  je  provedena  samočinným  odpojením  od  sítě,  doplňující  ochrana

proudovým  chráničem  a  ochranným  pospojováním.  Ve  zvlášť  nebezpečných  prostorách  se  provede  ochranné

pospojováni ( sprchy, umývárny ) drátem CY o průměru 4mm, tak aby byla dodržena platná ČSN. V objektu bude

provedeno hlavní pospojování v místech vstupu vody, se osadí ekvipotenciální rozvodnice a provede se uzemnění a

pospojování jednotlivých sítí.

c) světelné rozvody

budou provedeny kabely CYKY-J pod omítkou, v prostoru garáže   po povrchu v ocelových drátěných žlabech, trubkách

PH. Osvětlení bude provedeno svítidly LED, které budou ovládané kolébkovými vypínači. Vypínače budou osazeny ve

výšce 120 cm nad podlahou. Svítidla na stěnách budou osazeny ve výšce 180 cm nad podlahou, pokud není stanoveno

jinak.  Na vyznačených místech budou ze světelných rozvodů napojeny odtahové ventilátory,  které budou spínány

současně s osvětlení daného prostoru -  budou mít zpožděný doběh. Ze světelných rozvodů bude napojen napájecí

zdroj  automatických  splachovačů.  Reflektorové  osvětlení  před  vjezdem do  garážových  stání     bude  spínáno  od

jednotlivých vstupů. Na vyznačených místech  budou osazena  svítidla  se  senzorem pohybu.Rozvody pro  nouzové

osvětlení budou použita LED svítidla (8W). Svítidlo při výpadku sítě přejde automaticky do nouzového režimu, kdy je

napájena ze 12V akumulátoru. Rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x1.5mm2 pod omítkou. 
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d) zásuvková instalace

budou provedeny kabely CYKY pod omítkou v prostoru garáže   po povrchu v ocelových drátěných žlabech, trubkách

PH. Zásuvky budou osazeny ve výšce 40 a120 cm nad podlahou, pokud není stanoveno jinak. Zásuvkové skříně budou

napojeny kabely CYKY-J 5x6mm2, které budou uloženy    po povrchu v ocelových drátěných žlabech, trubkách PH.

Skříně budou osazeny ve výšce 135 cm nad podlahou. 

Budou provedeny vývody pro napojení datové rozvodnice - zásuvky budou osazeny ve výšce 150 cm nad podlahou a

bude zde vyveden vodič CYA 6mm2 pro přizemnění slaboproudých technologií. Dále bude provedeno napojení el. vrat

- při otevření vrat bude automaticky spínán odvod spalin z automobilů- zpožděný doběh cca 5-10min a také ruční

ovládání   od  jednotlivých garážových stání.

Zásuvky jsou rozmístěny v závislosti na požadavcích investora.

e) hromosvod a společná uzemňovací soustava

Hromosvody, uzemnění nová  část:

vnější ochrana - bleskosvod

vnitřní ochrana – svodiče přepětí, ochranné pospojování

Pro stanovení úrovně bleskové ochrany byla stavba posuzována s hlediska možných rizik (poškození stavby a jejího

obsahu, poruchy elektrických a elektronických systémů, úrazu osob, následné poškození nebo rozsahu následných

ztrát). Stavba je zařazena do II. třídy ochrany před bleskem (LPL II).

Vnější ochrana - bleskosvod

Vnější ochrana před bleskem - hromosvod bude řešen v souladu s ustanoveními ČSN EN 62305 v členění  62305-1 ed.2

(9/2011);62305 ed.2 (22013);62305-3 ed.2 (1/2012)+Z1 (7/2013);62305-4 ed.2 (9/2011). Jímací zařízení bude řešeno

jako  hřebenová  jímací  soustava  hromosvodu  z drátu   AlMgSi  8  mm,  doplněná  tyčovými  jímači  chránící  zařízení

instalovaná na střeše. Jímací stožáry se rozmístí tak, aby veškerá zařízení na střeše, která prostupují dovnitř budovy se

nacházela v ochranném prostoru těchto jímačů. Jedná se zejména o stožár přijímacích antén,  výústky VZT. Jímací

vedení  se  připevní  ke  konstrukci  střechy  pomocí  podpěr.  Svody  budou  provedeny  jako  viditelné  a  propojí  se  s

uzemňovacími přívody přes zkušební  svorky.  Zkušební  svorky musí být  označeny orientačními štítky  s  vyznačením

druhu zemniče a způsobu spojení.

Hromosvody - vnější ochrana před bleskem (LPS) budou provedeny podle ČSN EN 62305. Řešený objekt je zařazen do

stupně ochrany LPS II. Pro návrh hromosvodu je použita metoda valící se koule a metoda ochranného úhlu. Jímací

vedení bude provedeno vodičem ALMGSI 8mm na podpěrách PV 02, 11, 15  a jímacími tyčemi. Na objektu   budou

svody provedeny po svorku zkušební  vodičem ALMGSI  8mm na podpěrách PV02/  a dále vodičem FeZn  10mm

k uzemnění – chráněno ochr. úhelníkem. Počet svodů bude  -ks.

Vnitřní ochrana před účinky atmosférického a průmyslového přepětí je navržena ve  třech stupních :

1.stupeň  ochrany  před  účinky  atmosférického  přepětí  bude  osazen  svodiči  bleskových  proudů  typu    „B/C“

instalovanými v hlavním rozvaděči objektu - stávající.

2.stupeň  ochrany  před  účinky  atmosférického  přepětí  bude  osazen  svodiči  bleskových  proudů  typu  „C“

instalovanými v podružných rozvaděčích objektu.
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3.stupeň  ochrany  před  přepětím  bude  instalován  pro  napájení  slaboproudých  zařízení.  Ochrana  výpočetní

techniky bude provedena použitím svodičů typu „D“, a to chráněnými zásuvkami.

Podmínkou  účinnosti  ochrany  proti  přepětí  je  její  kompletnost,  tj.  svodiči  bleskových  proudů  musí  být  ošetřeny

všechny kabely vstupující  ze zóny 0 do zóny 1 a být splněny podmínky pro pospojování a uzemnění. Při  umístění

přepěťových ochran je nutno dodržet minimální předepsané vzdálenosti mezi jednotlivými stupni ochran, nebo se

musí mezi jednotlivé stupně vřadit oddělovací impedance. Podmínkou pro správnou funkci přepěťových ochran je

kvalitní spojení svodičů se zemí. Uzemňovací soustava je navržena jako základový zemnič kombinací náhodného a

strojeného uzemnění. Strojený základový zemnič bude z žárově zinkovaného pásku FeZn 30x4 mm, který se uloží na po

obvodu objektu do výkopu.  Propojení zemničů a připojení uzemňovacích přívodů se provede přivařením (případně

pomocí svorek). Uzemňovací přívody pro svody se vyvedou cca 2,5 m nad upravený terén, tak aby je bylo možno

zakončit  zkušební svorkou nad  ochr. úhelníkem. Vybrané uzemňovací přívody se ukončí na uzemňovací přípojnici

potencionálního vyrovnání s možností 4 až 6 připojovacích bodů.  Zemní odpor zemniče jednoho svodu nemá být za

obvyklých půdních podmínek větší než 10. Pasivní ochrana proti účinkům koroze musí být provedena u všech spojů

zemničů a uzemňovacích přívodů asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, antikorozní páskou, apod. Protikorozní ochrana

musí být dále provedena u uzemňovacích přívodů:

na přechodu z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem na přechodu z betonu do země

nejméně 30 cm v betonu a 100 cm v zemi. 

V části   kde  bude provedena pouze výměna stávající krytiny střechy  bude  stávající jímací soustava demontována a

po ukončení  montážních prací opětovně  osazena – po provedení  prací  bude  vyhotovena  revizní  zpráva.

f) slaboproudé rozvody.

budou provedeny kabely FTP cat. 6 , které budou uloženy  pod omítkou v trubkách PVC, kabelovém žlabu. Datová

rozvodnice  bude  osazena  v prostoru  kanceláře  – dodávka  datové rozvodnice   a   vystrojení  není  předmětem PD.

Rozvody budou ukončeny datovou dvojzásuvkou 2x RJ 45 cat.6 osazených  ve výškách stanovených na výkrese. Datová

rozvodnice   bude   pomocí  trubek PVC propojena  s přijímací anténní sestavou osazené na střeše budovy. 

Dále budou provedeny rozvody EZS. Instalace kabelových tras bude  provedena dle příslušných ČSN a předpisů na ně

navazujících. Dle ČSN 342300 ed.2 (92014) je nutné dodržet odstup  kabelových tras od silnoproudých  rozvodů  do 1

kV – 20 cm. Při souběhu kratším jak 5m  lze snížit  odstup  až na 6cm  a při křižování  až na 1cm.Veškeré průchody a

průrazy  mezi požárními úseky se musí po montáži  protipožárně utěsnit.

Viz. samostatná část PD. 

Provedené instalace musí být v souladu s platnými předpisy a vyhláškami platnými v době výstavby.  Před uvedením

do provozu musí být provedena výchozí revize.

Benešov, Říjen 2016                                          Ing. Petr Kolář
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E. Dokladová část 
viz samostatné přílohy projektové dokumentace 

Benešov, Říjen 2016                                         Ing. Petr Kolář
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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:
	k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
	l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
	m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
	n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
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