
 

 

 

Název projektu: REKONSTRUKCE STANICE HZS Habartov 

„Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.“ 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0005391 

Realizace: říjen 2017 – květen 2018 

Celkové náklady projektu: cca. 4 mil. Kč 

Zhotovitel: ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.  

Popis projektu: Předmětem projektu je zvýšení odolnosti stávající hasičské zbrojnice č. p. 113, v ulici Dělnická, ve 

městě Habartov,  PSČ 357 09. Objekt je situován na pozemku parc. č. 5/1, k.ú. Habartov.  

Projekt řeší velmi špatný technický stav budovy hasičské stanice v Habartově a především zvýšení odolnosti hasičské 

zbrojnice proti sněhovým srážkám a masivním námrazám.  

Stávající budova se skládá ze tří částí, které jsou vzájemně propojeny a tvoří jeden celek. Nejvyšší část: garáž 1 s 

dílnou a tréninkovou místností, střední část- garáž 2 s částečným zázemím, spojovací místností, šatnou, sociálním 

zařízením a nejnižší část- jižní- zázemí stanice, kanceláře. Starší část budovy nejspíše pochází z období 50 let, 

dostavba je cca z roku 2000. Vzhledem k použitým materiálům, které nevyhovují současným standardům budov, 

nedostatečně objekt izolují a způsobují neúměrné tepelné ztráty objektu, je jako jedno z hlavních opatření navržena 

rekonstrukce obvodového pláště budovy. Projekt řeší zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem ETICS, 

materiál- šedý polystyren EPS F tl. 140mm, odizolování zdi od vzlínající vlhkosti a výměnu stávajících otvorových 

výplní. Z důvodu nevhodného tvaru střechy vzhledem k tlaku sněhové pokrývky a zaizolování střešních ploch je 

navržena i rekonstrukce střešní konstrukce. 

Cíle projektu: Cílem projektu je zajištění adekvátní odolnosti hasičské stanice s důrazem na přizpůsobení se změnám 

klimatu a novým rizikům, a to prostřednictvím stavebních úprav stávajícího objektu IZS zaměřených na dosažení 

řádného garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti 

techniky a prostředků k  rychlému nasazení a výjezdu složek k mimořádným událostem s cílem rychlého a efektivního 

poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů 

takovýchto událostí.  

Výsledky projektu: Změnou, která v důsledku realizace nastane, bude zvýšená odolnost vůči účinkům mimořádných 

událostí, a to především námraz a extrémních sněhových srážek, který umožní JPO plnit své úkoly i ve ztížených 

podmínkách mimořádných okolností. Díky tomu bude posílena připravenost a akceschopnost předmětné složky IZS a 

tím zajištěna vyšší ochrana života, zdraví osob, majetku v případě mimořádné události. 

 


