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Seznam přiložené dokumentace 
01 - Konstrukční skladby 

- obvodové konstrukce  
- skladby podlah  
- skladby střech  

02 - Výpis okenních prvků  
03 - Výpis dveří  
04 - Varianty řešení konstrukcí  

 
 

1. Základní údaje 
 

1.1. Identifikace stavby  

Účel stavby:  požární stanice  
Místo stavby:  parcela č.773/4. Praha – Holešovice.  
Druh stavby:  novostavba  
Projektant:  Adam Pavlačka  
 

1.2. Popis území  

Parcela č.773/4 leží v katastrálním území Praha-Holešovice. Její rozloha činí 9313/m². Na 
pozemku stojí již nevyhovující roztroušené objekty dosavadní požární stanice.  Všechny 
objekty budou zdemolovány.  

Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru a je vymezen ulicemi Argentinskou, 
Plynární a dvěma na sebe kolmými uličkami - obojí U staré plynárny. Delší stranou je 
orientován souběžně s ulicí Argentinskou. Na opačné straně ulic se nachází především 
bytové domy – na sever 5.NP – sedlová střecha, na východ 6.NP – plochá střecha, na jih malý 
domek o 2NP – sedlová střecha a na západě přes silnici se nachází doposud nevyužitá plocha 
fungující, jako parkoviště.  

Terén je zde rovinný, na pozemku se nachází po obvodě několik vzrostlých stromů.  
 
 

2. Architektonicko–urbanistické řešení  
 
Požární stanici tvoří nepravidelný půdorys několika kubických hmot lišících se navzájem jak 
půdorysem, tak výškově. Vodící linky hmot jsou rovnoběžné s ulicemi Argentinskou a 
Plynární, které na sebe nejsou kolmé, tudíž i objekt je mírně lichoběžný.  

Prostorové a tvarové řešení budovy bylo voleno vzhledem k nejvýhodnějšímu 
umístění na pozemku a současně orientaci vnitřní dispozice vůči světovým stranám - Výška 
budovy nevybočuje z charakteru okolní zástavby.  

Pozemek je řešen jako park zvedající se nad terén (směrem na sever a západ), ve 
kterém je v západní části zapuštěn manipulační dvůr hasičů s celým objektem. Objekt 
hasičské stanice je umístěn podél západní hranice pozemku a pod zvýšeným terénem (až do 
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výšky 3NP) je počítáno s prostory wellness centra, které není ovšem předmětem tohoto 
projektu. 

Objekt je složen ze čtyř hmot – 6NP věž, 3NP krychle s hlavními administrativními 
provozy, 2NP podlouhlý kubus garáží, s oddilatovanou částí s šatnami, hrubou očistou a hyg. 
zázemím, a na objektu garáží je postaven kubus s pěti obytnými buňkami. Objekt nemá 
podzemní podlaží. Parkování je řešeno v suterénu přilehlého wellness centra a to 
s oddělenými.  

Objekt je celý ze ŽB – kombinovaného systému, s vyzděnými obvodovými zdmi ve 
skeletu. Jen kubus obytných buněk je zděný. Všechny do sebe zapuštěné hmoty s odlišnými 
provozy jsou jinak opláštěny.  

Plánované řešení stavby by mělo výrazně přispět ke kvalitě životního prostředí 
v okolí. Jednak veřejnou zelení sloužící k relaxaci obyvatel, a také z části vegetačními 
střechami na dvoupodlažním objektu. 

 

2.1. Provozní řešení 

Objekt je používán celoročně. Jedná se převážně o administrativní objekt, v kterém se 
nachází několik prostor bytových. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází šatny, kotelna, umývárna, garáže, zázemí boulderu, 
hala, recepce, prádelna a místnost hrubé očisty. Ve 2.NP se nachází hala, WC a dvě 
přednáškové místnosti. Ve 3.NP je umístěno opět hygienické zázemí, společenská místnost 
s kuchyní a bytové jednotky. Ve 4. a 5. NP se nenachází žádná obytná místnost, v 6.NP je pak 
jedna bytová jednotka. 
 
 

3. Stavebně - technické řešení 
 
Parcela je podsklepena pouze pod západní půlkou pozemku až po wellness centrum. Požární 
stanice nemá žádné podzemní podlaží. V tomto projektu se zabývám pouze požární stanicí, 
tudíž objekt wellnes centra a podzemní garáže pod ním, nejsou předmětem této zprávy.  
 

3.1. Založení  

Založení stavby je pod nosnými zdmi (hmota garáží a věže) po obvodě i uvnitř stavby 
provedeno na základových pasech z betonu, pod sloupy skeletu (krychle) jsou patky. Patky 
po obvodu budovy jsou spojeny základovými prahy. Použitý beton je třídy – C25/30, ocel 
B410. Nad základy a patkami je betonová deska s karisítí a na ní hydroizolace – 2x asfaltový 
pás.  
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3.2. Svislé konstrukce  

 

3.2.1 Obvodový plášť  

Obvodové stěny věže jsou ze železobetonu tloušťky 300mm, který je z vnějšku izolován 
pomocí MV Rockwool AIRROCK tl. 160mm. Fasáda je řešená jako dvouplášťová 
s provětrávanou mezerou 100mm. Plášť tvoří vláknocementové desky SWISSPEARL tl. 8mm 
barvy Sunset GSO na dřevěném roštu z latí 30x50mm. Desky swisspearl jsou vertikálně a 
střídavě kladeny po 250mm širokých pásech. Tepelná izolace je chráněna pojistnou 
hydroizolací DUPONT Tyvek. 
 Obvodová stěna krychle je tvořena mezi sloupy skeletu obvodovým zdivem YTONG 
P2-400 tl. 300mm, na ní je kotvená tepelná izolace z MV Rockwool AIRROCK tl. 100mm. 
Fasáda je řešená jako dvouplášťová s provětrávanou mezerou 50mm. Plášť tvoří 
vláknocementové desky SWISSPEARL tl. 8mm barvy Sunset GSO na dřevěných svislých 
kontralatích 30x50mm. Desky swisspearl jsou horizontálně a střídavě kladeny po 250mm 
širokých pásech.  Tepelná izolace je chráněna pojistnou hydroizolací DUPONT Tyvek.  
 Obvodová stěna garáží je ze ŽB tloušťky 300mm, ten je z vnějšku izolován pomocí MV 
Rockwool AIRROCK tl. 60mm. Fasáda je řešená jako dvouplášťová s provětrávanou mezerou 
50mm. Plášť tvoří ŽB pohledové panely tl. 80mm, uchyceném pomocí ocelových kotev. 
Pohledové panely jsou dvou šířek – 1000mm a 1850mm a třech rozdílných výšek - 4000mm, 
2870mm a 910mm. Kladení viz výkresová dokumentace. Tepelná izolace je chráněna 
pojistnou hydroizolací DUPONT Tyvek.  
 Obvodová stěna obytných buněk je zděná z YTONGu P2-350 tl. 400mm, na něm 
pojistná hydroizolace DUPONT Tyvek, dále provětrávaná mezera 100mm se 
svislými kontralatěmi 100x100mm (v mezeře vedou dešťové svody), na kontralatích se 
nachází plné bednění tl.24mm z desek o max. b = 160mm, bednění je pobito drážkovým 
plechem LINDAB ALUZINK PLX.  
 

3.2.2 Vnitřní nosné konstrukce  

Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny ŽB stěnou tl. 200mm v prostoru garáží – oddělující 
hmotu na garáže a hygienické zázemí se šatnami. Zároveň podél stěny vede dilatace.  Stěna 
je stejné skladby jako vnější obvodová stěna garáží s pohledovými panely směrem do 
prostoru garáží.  
 Jako vnitřní nosné konstrukce v celém objektu jsou použity ŽB sloupy o rozměrech 
300x300mm.  
 V prostoru věže se nachází ŽB šachta tl. 200mm nesoucí výtah.  
 

3.2.3 Příčky  

Příčky ve všech podlažích jsou zděné nepřemístitelné tvořené z tvárnic autoklávovaného 
pórobetonu YTONG P2-500 tl. 100 a 150mm.  
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3.3. Vodorovné konstrukce  

 

3.3.1 Stropy  

Stropy mezi jednotlivými patry administrativní části a věže tvoří jednosměrně pnuté 
železobetonové monolitické desky o tloušťce 170mm. Desky jsou uloženy na 
železobetonových průvlacích výšky 620mm.  
 Garáže jsou zastřešeny prefabrikovanými předepjatými ŽB TT panely o délce  
l = 14800mm, šířce b = 4000mm a výšce h = 2000mm.  
 Strop obytných buněk je trámový. Trámy 260x180 po 1m jsou uloženy na ŽB věnci, 
který tvoří spád střechy.  
 

3.3.2 Podlahy  

Všechny druhy podlah v jednotlivých patrech jsou řešeny v jedné hladině. 
Podlahy, které jsou ve styku se zeminou, jsou navrženy jako tepelně izolované pomocí 

dvou XPS desek, podlahy mezi stropy jsou izolované pomocí zvukové izolace Rockwool 
Steprock ND.  

 
Souvrství podlah viz příloha č.01 – SKLADBY PODLAH. 

 

3.3.3 Střechy  

Pro objekt jsou navrženy čtyři různé ploché střechy. Žádná střecha nepočítá s aktivním 
pohybem osob. Věž s krychlí je řešena s obráceným pořadím vrstev. Garáže jsou řešeny jako 
vegetační střecha. Obytné buňky jsou zastřešeny plochou bezatikově o sklonu 5% se 
svitkovým plechem plynule přecházejícím na fasádu, s dešťovým žlabem a svody v sovrství 
obvodového plášťe.  
  

Souvrství střech viz příloha č.01 – SKLADBY STŘECH. 
 

3.3.4 Předsazené konstrukce  

V objektu se nenachází žádné balkony, ani vysuté lodžie. Pouze u hlavního vstupu do budovy 
je předsazeno zádveří, které je zastřešeno ŽB markýzou nesenou ŽB zdí a sloupem a pomocí 
ISO-nosníku kloubově napojenou do stropní desky.  
 Zádveří není tepelně izolováno.  
 

3.4. Schodiště, rampy a vertikální komunikace  

 

3.4.1 Hlavní schodiště  

Hlavní domovní schodiště probíhá současně s výtahem ve věži od 1. podlaží po 6.NP. 
Schodiště je lichoběžné, tříramenné s dvěma lichoběžnými mezipodestami. Schodiště je 
monolitické s přímo vybetonovanými stupni, vetknuté do obvodových zdí a šachty výtahu. 
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Nástupní a poslední výstupní ramena jsou příčně pnutá a vetknuta mezi obvodové zdi a 
šachtu výtahu. Na obou koncích ramen je vyztužení hustější a tvoří tak skrytý průvlak. Střední 
rameno s oběma mezipodestami je také příčně pnuté a je vetknuto na vnitřní straně do 
šachty výtahu a do skrytých průvlaků výše zmíněných ramen a na straně druhé do 
monolitické ŽB dvakrát zalomené schodnice (ta je vetknuta mez nosnými zdmi věže). Hlavní 
podesta je jednosměrně pnutá deska vetknutá na jedné straně mezi skryté průvlaky ramen a 
do šachty výtahu, na straně druhé do ŽB průvlaku. Desky ramen jsou tl. 158mm s přímo 
betonovanými stupni 350x140. Nejmenší šíře ramen a mezipodest  činí 2700mm, tloušťka 
všech podest je stejná, 170mm. Mezi patry se nachází vždy 25 stupňů (9, 7, 9).  
 

3.4.2 Skluzy 

Jako pohotovostní nástupní komunikaci hasičů v případě poplachu slouží tyčové skluzy. Ty 
jsou umístěny (podle normy ve vyhrazené šachtě 1100x1100 s mezipodestou 800x1100) v 
prostoru obytných buněk, a vedou přímo do prostoru garáže. Tyče jsou podle normy 
průměru 180mm. Pod skluzy je doskočiště s pružného povrchu. Skluzy jsou ohraničeny 
výstražným nasprejovaným značením.  
 

3.4.3 Rampy  

K objektu jsou z důvodu bezbariérové dostupnosti a plynulého výjezdu z garáží přimknuty 
rampy. Všechny rampy jsou řešeny se sklonem 2% v rámci přimknuté pěší komunikace.  
 

3.5. Osobní výtah  

Jako doplňující svislá komunikace z důvodu bezbariérovosti je v bytovém domě zřízen výtah 
typu Evolution COMPACT pro 9 osob. Jedná se o trakční výtah bez strojovny o nosnosti 900 
kg. Obsluhuje 1. – 3.NP a 6.NP (ve 4. a 5.NP nestaví). Výtah je umístěn uprostřed schodiště a 
všechna schodišťová ramena jsou do jeho šachty vetknuta. Výtah je vybaven dvojitými 
automaticky otevíranými dveřmi, které poskytují světlý průchod 900mm. Kabina má dále 
standardní úpravu pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. 
sklopné sedátko, snadno dosažitelný ovládací panel se zvukovou a světelnou signalizací, 
stropní osvětlení, zrcadlovou plochu na postranní stěně, spodní mantinely pro bezpečný 
odstup invalidního vozíku. Výtahová šachta má prohlubeň 300mm.  
 

3.6. Výplně otvorů  

 

3.6.1 Vnější  

Hlavní vchodové dveře jsou dvoukřídlé a osazené v prosklené izolační stěně od firmy 
JANSEN. Ostatní vstupní dveře jsou ocelové, tepelně izolační od firmy Hörmann.  
 Všechna okna jsou řešena jako tepelně izolační ditermy s hliníkovým rámem 
(JANSEN). Koeficient prostupu tepla okenní konstrukcí U = 2,25 W/m2K. 

Pevné části prosklených stěn (LOP) jsou zaskleny tepelně izolačním systémem LOP 
(JANSEN).  

 



 8 

Jednotlivé prvky viz VÝPIS OKENNÍCH PRVKŮ a VÝPIS DVEŘÍ. 
 

3.6.2 Vnitřní  

Všechny interiérové dveře jsou od firmy Hörmann a jsou ocelové plné – 600, 800, 900 x 
1970mm s ocelovými zárubněmi. Vstupní bytové dveře jsou také od firmy Hörmann 900 x 
1970mm s bezpečnostním zámkem Construct Inhome.  
 Výjimku tvoří protipožární prosklená stěna mezi krychli a věží od firmy JANSEN, ve 
které jsou osazeny dvojkřídlé dveře 1800 x 2000mm. 
 

Jednotlivé prvky viz VÝPIS OKENNÍCH PRVKŮ a VÝPIS DVEŘÍ. 
 

3.7. Úprava povrchů  

 

3.7.1 Vnější fasáda  

Na objektech věže a přilehlé administrativní krychle je fasáda řešena jako provětrávaná. Jako 
vnější plášť jsou použity vláknocementové desky SWISSPEARL tl. 8mm, barvy Sunset GSO. 
Desky swisspearl jsou na věži kladeny vertikálně a střídavě po 250mm širokých pásech.  Na 
krychli jsou kladeny obdobně, pouze vodorovně.  
 Hmota garáží je také řešena jako dvouplášť, s vnějším pláštěm z pohledových 
betonových panelů. Pohledové panely jsou dvou šířek – 1000mm a 1850mm a třech 
rozdílných výšek - 4000mm, 2870mm a 910mm. Kladení viz výkresová dokumentace.  
 Kubus obytných buněk je opláštěn drážkovým plechem Lindab Aluzink PLX.  
 Posledním materiálem je čistý monolitický pohledový beton – sloup a stěna nesoucí 
zastřešení předsunutého zádveří.  

3.7.2 Vnitřní povrchy  

Vnitřní povrchy (ŽB stěny a stropy, stěny a příčky z YTONGu) budou opatřeny buď vnitřní 
stěrkovou omítkou DEVOS tl. 2mm s nátěrem bílé barvy, nebo (některé ŽB konstrukce) pouze 
opatřeny bezbarvou impregnací SikaGard 700S.  

V koupelnách a WC se uvažují obklady se spárami rovnoběžně se stěnami. Dekor a 
barva bude blíže specifikována. Dlažba se provede do výšky 2m, v kuchyních v pásu mezi 
linkou a horními skříňkami.  

Nášlapné vrstvy podlah v administrativních místnostech a provozech, šatnách, hyg. 
zázemí v 1.NP jsou z epoxidového polymerbetonu, v zádveří a prostorách schodiště pouze 
impregnovaný beton. V obytných místnostech, ložnicích a společenské místnosti s kuchyní je 
korková podlaha, v koupelnách a na WC v obytných buňkách a v bytě v 6.NP keramická 
dlažba.  
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3.8. Zábradlí a klempířské výrobky  

Na zdech podél schodišť jsou osazena ocelová madla tyčového typu.  
Klempířské výrobky včetně střešních žlabů a svodů jsou z pozinkovaného plechu.  
 

3.9. Technická zařízení  

 

3.9.1 Zásobování vodou  

Zásobování objektu vodou bude zajištěno napojením vnitřního vodovodu přes vodovodní 
přípojku na veřejný vodovodní řad pod přilehlou pěší komunikací. Navržené rozvody pro 
studenou a teplou vodu a cirkulaci jsou z PVC.  
Vodorovné potrubí je vedeno v drážkách ve zdivu nebo v instalační mezeře v SDK příčkách, 
v přízemí v podlaze. Svislé potrubí je vedeno v instalačních šachtách. Před přechodem 
vodorovného potrubí na svislé musí být umístěn uzavírací kohout a vypouštěcí ventil.  

Teplá voda je ohřívána centrálně v technické místnosti objektu v 1.NP za pomocí 
elektrického boileru napojeného na studenou, teplou a cirkulační vodu. 
 

3.9.2 Kanalizace  

Kanalizace je řešena jako oddílná soustava. Odpadní a splaškové potrubí je navrženo z PVC, 
stejně tak dešťové. Svodné splaškové potrubí prochází skrz revizní šachty po 12m, dešťové 
po 25m.  
Hlavní splaškové potrubí je vedeno v prostoru základů stavby ve sklonu 3,5%. Kanalizační 
přípojka bude provedena z kameniny a připojena na stávající kanalizační řad pod přilehlou 
pěší komunikací.  
 

3.9.3 Vytápění  

Vytápění celého domu je řešeno společným zdrojem tepla umístěném v technické 
místnosti v prvním nadzemním podlaží. V systému jsou uvažovány dva zdroje tepla.  

Prvním zdrojem tepla je kondenzační kotel v provedení C (uzavřené spotřebiče 
s odvodem spalin a přívodem spalovacího vzduchu trubním vedením nad střechu budovy, 
s integrovaným vysoce efektivním čerpadlem. Druhým zdrojem tepla je vysoce účinná VZT 
jednotka pro vytápění větších prostor a hal. 
 

3.9.4 Plyn  

Kotle jsou plynové, proto je do domu zavedena přípojka plynu, a to NTL 1,8 kPa o dimenzi 
DN42 ve spádu 0,5%. Hlavní uzávěr plynu je umístěn na fasádě administrativní krychle vedle 
věže.  
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3.9.5 Vzduchotechnika  

V objektu bude umístěna centrální VZT jednotka. Společně s přímým větráním se bude 
starat o přirozenou výměnu vzduchu. Především ve větších prostorách a halách. Centrální 
VZT jednotka bude umístěna v technické místnosti v 1.NP.  

VZT jednotka bude zajišťovat distribuci vzduchu, který bude upraven filtrací, zvlhčovačem 
a ionizátorem. Vzduch bude ohříván (případně chlazen) na požadovanou teplotu. Jednotka 
bude v zimě pokrývat část tepelných ztrát spolu s otopnou soustavou a v létě bude 
vyrovnávat tepelné zisky chlazeným vzduchem.  

V objektu se bude nacházet ještě jedna vysoce výkonná VZT jednotka, která bude 
umístěna v prostoru garáží a bude pokrývat tepelné ztráty prostoru garáží, který nebude 
vytápěn, ale temperován na 10 – 15°C.  

 
 

4. Bezbariérová opatření  
Objekt je řešen jako bezbariérový, tj. umožňuje pohyb osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  Veškeré úpravy a zařízení jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 
369/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj O obecných technických požadavcích 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Pro pohyb postižených osob po objektu je zřízen osobní výtah, před ním je manipulační 
prostor dostačující invalidnímu vozíku. Ke vstupním dveřím vede kvůli překonání výškového 
rozdílu rampa o sklonu 2%. Samotné vstupní dveře mají šířku 900mm a všechny potřebné 
úpravy, všechny vnitřní dveře jsou min šířce 800mm.  

 
 

5. Vliv stavby a jejího provozu na životní prostředí 
Nepředpokládá se, že by stavba měla negativní vliv na životní prostředí.  Spíše 

plánované řešení stavby by mělo přispět ke zkvalitnění životního prostředí v okolí. Jednak 
veřejnou zelení sloužící k relaxaci obyvatel, a také z části vegetačními střechami na 
dvoupodlažním objektu.  

Na stavbu budou použity materiály a technologie, které svým skladování, přípravou a 
užívání nijak škodlivě neovlivňují životní prostředí. Po skončení stavby bude staveniště a jeho 
okolí uvedeno do původního stavu v souladu s městskou zástavbou.  

V objektu se nenachází žádný zdroj, který by nedovoleně znečišťoval ovzduší, vodstvo ani 
zem škodlivinami. Vznikající odpady budou likvidovány na příslušných skládkách odpadů. 
Veškerá výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby co nejvíce omezily nepříznivé 
vlivy prašnosti a hluku na své okolí.  
















