
D .1.1.1 Technická zpráva 

Architektonické a výtvarné řešení 

Stávající nepodsklepená hasičská zbrojnice má půdorysný tvar obdélníku o rozměru 

9,34 x 6,710 m. K této stávající části bude přistavěna nová část (dále jen přístavba) 

obdélníkového půdorysu o rozměru 6,900 x 6,710 m. Celkový půdorysný rozměr hasičské 

zbrojnice bude 16,240 x 6,710 m. 

Stávající fasáda je omítnuta ve světle šedém odstínu. Nová fasáda bude na stávající 

fasádu napojena v témže odstínu. 

Stávající okna jsou jednoduchá plastová v bílé barvě. Nová okna jsou navržena 

jednoduchá plastová v bílé barvě. Na severním průčelí v 1.NP jsou dvě stávající jednokřídlová 

okna. Jedno z těchto oken je z exteriéru opatřeno mříží. Na severní průčelí v 1.NP bude  

ke stávajícím oknům nově osazeno jedno jednokřídlové okno. V podkroví bude osazeno 

jedno střešní okno. Na východním průčelí budou v 1.NP osazena dvě dvoukřídlová okna 

s asymetrickými okenními křídly. V podkroví bude osazeno jedno dvoukřídlové okno. 

Hlavní vstup do objektu je orientován na sever. Vjezd do objektu je orientován  

na západ. Hlavní vstupní dveře jsou navrženy plastové v bílé barvě. Stávající sekční plastová 

vrata s integrovanými vstupními dveřmi do garáže jsou bíločervené. 

Dispoziční a provozní řešení 

Dispoziční a provozní řešení vychází z účelu objektu. 

Při vstupu do objektu se nacházíme v chodbě, ze které bude vpravo proveden vstup  

do garáže a vlevo vstup do zázemí hasičské zbrojnice. V chodbě bude umístěno schodiště  

do podkroví.   

 V 1.NP bude zachována stávající garáž. Nově budou situovány chodba, komora 

umístěna pod schodištěm, klubovna, chodba, WC ženy a WC muži.  

Půda zůstane zachována. V podkroví se bude nacházet chodba, sklad, kancelář, šatna/ 

odpočinková místnost a koupelna s WC. 

Bezbariérové užívání stavby 

Na hasičskou zbrojnici se nevztahuje vyhláška č. 398/2006 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Stavba není řešena v souladu 

s touto vyhláškou. 



Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby a materiálové řešení 

a) Technická zpráva 

Zemní práce 

Bude sejmuta ornice a podornice. Množství snímané ornice vychází z kopané sondy  

a je v tloušťce 0,1 – 0,2 m, podornice 0,2 m. Ornice bude zpětně použita k upravení terénu 

po výstavbě. Výkop bude proveden se svislými zapaženými stěnami. Předpokládá se třída 

těžitelnosti 1. Zemina z výkopu bude deponována na pozemku investora a poté použita jako 

podkladní vrstva k vyrovnání terénu. Ornice, podornice a zemina z výkopů budou uloženy 

odděleně, aby nedošlo k jejich znehodnocení.  

Před provedením základů bude položen zemnící pásek hromosvodu. Kolem objektu 

je navržen okapový chodník. Pod okapový chodník je navržen štěrkopískový podsyp tloušťky 

300 mm. Zásypy kolem základů musí být řádně zhutněny. 

Základy 

Jsou navrženy monolitické ŽB pásy šířky 500 mm, na které budou uloženy betonové 

tvarovky ztraceného bednění šířky 250 mm a výšky 250 mm. V místě styku přístavby  

se starou částí (stávající štítová stěna), bude provedeno ztužení stávajících základů 

rozšířením podkladního betonu na 300x300 mm. 

Hydroizolace  

Hydroizolaci spodní stavby bude tvořit jeden SBS modifikovaný asfaltový pás tloušťky 4 

mm vyztužený skleněnou tkaninou. Tento pás zároveň tvoří ochranu proti pronikání radonu 

z podloží. Svislá hydroizolace spodní stavby, bude vytažena minimálně 300 mm nad upravený 

terén. 

Hydroizolace ve střešním plášti bude difúzně otevřená fólie lehkého typu tloušťky. 0,48 

mm. 

 

  

 

 

 



Podlahové konstrukce 

Podlahová konstrukce na terénu v místnostech č. 102; 104; 107 a 108;  

OZN. POPIS VRSTVY (OD INTERIÉRU) TLOUŠŤKA 

1 Keramická dlažba 10 mm 

2 Maltové lože MC nebo lepidlo 5 mm 

3 Elektrická topná rohož 5 mm 

5 
Roznášecí betonová mazanina  
vyztužena kari sítí 150x150x4 v ose desky, dilatována 

50 mm 

6 Separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 0,2 mm 

7 TI desky XPS  100 mm 

8 
SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skleněnou 
tkaninou 

4 mm 

9 Penetrační asfaltová emulze - 

10 ŽB podkladní deska 150 mm 

11 Štěrkový podsyp, frakce kameniva 16/32 mm,  150 mm 

 

Podlahová konstrukce na terénu v místnostech č. 105 a 106 

OZN. POPIS VRSTVY (OD INTERIÉRU) TLOUŠŤKA 

1 Laminátové dílce 5-10 mm 

2 Tlumící podložka 3 mm 

3 Separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 0,2 

6 
Roznášecí betonová mazanina  
vyztužena kari sítí 150x150x4 v ose desky, dilatována 

50 mm 

7 Separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 0,2 mm 

8 TI desky XPS 100 mm 

9 
SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skleněnou 
tkaninou 

4 mm 

10 Penetrační asfaltová emulze - 

11 ŽB podkladní deska 150 mm 

12 Štěrkový podsyp, frakce kameniva 16/32 mm,  150 mm 

 

 

 

 



Podlahová konstrukce v podkroví v místnostech č. 202 a 207 

OZN. POPIS VRSTVY (OD INTERIÉRU) TLOUŠŤKA 

1 Keramická dlažba 10 mm 

2 Maltové lože nebo lepidlo pod maltu 5 mm 

3 Elektrická topná rohož 5 

4 
Roznášecí betonová mazanina  
vyztužena kari sítí 150x150x4 v ose desky, dilatována 

50 mm 

5 Separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 0,2 mm 

6 Kročejová izolace kamenná vata 30 mm 

7 ŽB monolitická stropní deska 150 

Ʃ Celkem 250,2 

Podlahová konstrukce v podkroví v místnostech č. 203; 204; 205 a 206 

OZN. POPIS VRSTVY (OD INTERIÉRU) TLOUŠŤKA 

1 Laminátové dílce 5-10 mm 

2 Tlumící podložka 3 mm 

3 Separační PE fólie slepovaná ve spojích 0,2 mm 

4 
Roznášecí betonová mazanina  
vyztužena kari sítí 150x150x4 v ose desky, dilatována 

50 mm 

5 Separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 0,2 mm 

6 Kročejová izolace kamenná vata 30 mm 

7 ŽB monolitická stropní deska 150 

Ʃ Celkem  (238,4)243,4 

Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických bloků POROTHERM. 

Obvodové zdivo 

Obvodové konstrukce jsou z keramických tvarovek POROTHERM 24 Profi. Obvodové 

zdivo bude kontaktně zatepleno a omítnuto. 

 

OZN. POPIS VRSTVY (OD INTERIÉRU) TLOUŠŤKA 

1 Vnitřní omítka 15 mm 

2 Obvodová nosná konstrukce 240 mm 

3 Kontaktní zateplovací systém z EPS 150 mm 

4 Vnější omítka 5 mm 



Vnitřní nosné zdivo 

Vnitřní nosné zdi jsou navrženy z keramických bloků POROTHERM 24 Profi. 

Vnitřní nenosné zdivo 

Příčky jsou navrženy z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 Profi a 14 Profi. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena ŽB monolitická deska o tloušťce 150 mm. Ztužující ŽB 

monolitické stropní věnce budou provedeny v úrovni stropní desky. Deskou bude probíhat 

ŽB průvlak ŠxV 500x250 mm. Ve stropní konstrukci budou provedeny prostupy pro komín  

a instalační vedení. Komínový plášť bude od stropní konstrukce oddilatován tepelnou izolací 

z kamenné vaty tloušťky 50 mm. 

Překlady 

Překlady okenních a dveřních otvorů v obvodových stěnách budou tvořeny 

prefabrikovanými keramickými překlady POROTHERM KP7. 

Střecha 

Stávající střecha je šikmá sedlová se sklonem 40°. Nosná konstrukce střechy je 

navržena jako dřevěná hambálková soustava. Krokve 100/140 mm jsou ukotveny do 

pozednic 140/100 mm.  

Skladba stávající střechy 

OZN. POPIS VRSTVY (OD INTERIÉRU TLOUŠŤKA 

1 Krokve 100/140 mm 140 mm 

2 Hydroizolace 2 mm 

3 Laťování 60/40 mm 40 mm 

4 Krytina – pálená keramická taška - 

Ʃ Celkem bez krytiny  182 mm 



Nová šikmá sedlová střecha se sklonem 40° bude napojena na stávající střechu. Nosná 

konstrukce nové střechy, je navržena jako dřevěná hambálková soustava. Krokve 80/200 mm 

budou ukotveny do pozednic 140/100 mm.  

Skladba nové střechy 

OZN. POPIS VRSTVY (OD INTERIÉRU) TLOUŠŤKA 

1 Podhledová SDK deska KNAUF RED Piano 12,5 mm 

2 
Podhledové CD profily 40x60,  
vzduchová mezera 

65 mm 

3 Parotěsná fólie s hliníkovou vložkou 0,27 mm 

4 
KVH latě,  
mezi latěmi TI kamenná vata 

60 mm 

5 
Krokve 80/200 mm,  
mezi krokvemi TI kamenná vata 

200 mm 

6 Bednění z dřevovláknitých desek s DHF 20 mm 

7 
Hydroizolace 
Difúzně otevřená fólie lehkého typu 

0,48 mm 

8 Kontralatě 50/40 mm 40 mm 

9 Latě 60/40 mm 40 mm 

10 Krytina – pálená keramická taška - 

Ʃ Celkem bez krytiny 438,25 

 

OZN. POPIS VRSTVY (OD INTERIÉRU) TLOUŠŤKA 

1 Krokve 80/200 mm,  200 mm 

2 Bednění z dřevovláknitých desek s DHF 20 mm 

3 
Hydroizolace 
Difúzně otevřená fólie lehkého typu 

0,48 mm 

4 Kontralatě 50/40 mm 40 mm 

5 Latě 60/40 mm 40 mm 

6 Krytina – pálená keramická taška - 

Ʃ Celkem bez krytiny 300,48 

 

 

 

 

 

 

 



OZN. POPIS VRSTVY (OD INTERIÉRU) TLOUŠŤKA 

1 Podhledová SDK desks KNAUF RED Piano  12,5 mm 

2 
Podhledové CD profily 40x60, 
vzduchová mezera 

65 mm 

3 Parotěsná fólie s hliníkovou vložkou 0,27 mm 

4 
KVH latě, 
Mezi latěmi TI kamenná vata 

140 mm 

5 
Kleštiny 2x60/120 
Mezi kleštinami TI kamenná vata 

120 mm 

6 Záklop z OSB desek 16 mm 

Ʃ Celkem bez krytiny 366,27 

Povrchové úpravy 

Vnější 

Minerální omítka bude navazovat na stávající omítku ve světle šedém odstínu. Nová 

okna a dveře budou v bílé barvě.  

Vnitřní  

Budou provedeny stropní podhledy ze SDK desek o tloušťce 12,5 mm, upevněných  

na kovových CD profilech. SDK desky budou vyspárovány, přebroušeny, opatřeny 

penetračním nátěrem a následně vymalovány bílou barvou. 

Vnitřní omítky stěn budou vápenocementové, štukové. 

V prostorách koupelen, WC a kuchyňského koutu je navržen keramický obklad. Rohy 

a ukončení obkladů bude řešeno pomocí kovových ukončovacích lišt.  

Výplně otvorů 

Okna  

V 1.NP jsou navržena okna švýcarské výroby od společnosti SLOVAKTUAL, s.r.o. Okna 

jsou navřena jako plastová s izolačním dvojsklem 4-16-4 mm. Stavební hloubka okna je 70 

mm. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1,2 W/m2K, rámu okna Ug=1,1 W/m2K. Typ 

okna je STANDART OL+. Tento typ oken má středové těsnění, které výrazně zvyšuje tepelně 

izolační vlastnosti okna, chrání kování před povětrnostními vlivy a zabezpečuje vysokou 

vodotěsnost – profil je odolný vůči zatékání až do 2100 Pa.  



Střešní okno je navrženo od společnosti VELUX Česká republika, s.r.o.. Okno 

je navrženo s izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1,3 W/m2K, 

rámu okna Ug = 1 W/m2K. Typ okna je GLU STANDART MK06.  

Dveře 

Zárubně vchodových dveří budou součástí plastových dveří. Vstupní dveře do objektu 

budou plastové. 

Zárubně vnitřních dveří budou ocelové tloušťky 50 mm. Vnitřní dveře budou. 

Nové propojovací dveře mezi garáží a přístavbou zázemí jsou navrženy s požární 

odolností EW 15 DP3. Tyto dveře musí být doplněny o těsnění, bránící nasávání event. pachu 

a zplodin z prostoru garáže po dobu spuštění umělého větrání klubovny. 

  

Klempířské výrobky 

Jedná se o lemování komínů, oplechování vnějších parapetů, půlkruhové podokapní 

střešní žlaby. Klempířské výrobky jsou navrženy z pozinkového plechu. 

Komín 

V garáži se nachází stávající jednoprůduchový komín 450x450 mm zděný z CPP. Tento 

komín je v současnosti nevyužívaný. 

Nově navržený komín, nacházející se v klubovně, bude proveden z keramického 

komínového systému  SCHIEDEL. Navržený komínový systém SCHIEDEL se skládá  

z betonových tvarovek 360x360 mm, tvořících obvodový plášť, který je vybaven tepelnou 

izolací z minerální vlny a vložkou z technické keramiky. Tento systém je určený pro odvod 

spalin od všech druhů spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Je navržen jeden 

komínový průduch Ø 180 mm. Do tohoto průduchu budou napojena krbová kamna. Komín 

bude vyveden 207 mm nad hřeben střešního pláště. 

Komínové pláště budou od stropní konstrukce oddilatovány pomocí tepelné izolace 

z kamenné vaty tloušťky 50 mm. 

V interiéru budou komíny omítnuty a v části nad střešním pláštěm budou obloženy. 

 

 

 



Schodiště 

Dvouramenné levotočivé schodiště je navrženo jako ŽB monolitické. Návrh schodiště 

17x268x181. Schodiště je opatřeno zábradlím, které je upevněno do schodišťových stupňů. 

Podrobně viz výkresová dokumentace, výpočet schodiště a výkres výztuže. Schodiště bude 

osvětleno denním světlem z okna a umělým osvětlením. Pod schodištěm se nachází komora. 

Malby, nátěry 

Malby stropů budou provedeny bílou barvou. 

Stěny budou vymalovány bílou barvou. 

Stavební fyzika  

Tepelná technika 

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou navrženy tak, aby vyhověly z hlediska tepelné 

ochrany budov a to na, součinitel prostupu tepla, teplotní faktor a kondenzaci vodní páry dle 

ČSN 730540-2 (2011). 

Vytápění objektu bude zajištěno dvěma zdroji tepla a to, krbovými kamny na dřevo  

a VZT jednotkou s jednou vnější a čtyřmi vnitřními jednotkami doplněné o elektrické topné 

rohože umístěné v podlahových konstrukcích chodby a sociálního zařízení. 

Osvětlení 

Přirozené osvětlení v jednotlivých místnostech bude zajištěno okny. Umělé osvětlení 

bude zajištěno dostatečným množstvím svítidel.  

Oslunění 

Jsou splněny požadavky ČSN 73 4301 Obytné budovy. 


