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Jedná se o objekt záchranné požární stanice 
(ZPS) pro potřeby letiště Karlovy Vary. Objekt 
ZPS je navržen pro 12 zaměstnanců, 2 veli-
tele směn a 1 velitele ZPS, garáže pak pro 8 
požárních vozidel.

Tvarové řešení
Objekt ZPS má obdélníkový tvar o půdorys-
ných rozměrech 37,25 x 25,7 m. Výška budovy 
je 9 m. 2/3 objektu zaujímají jednopodlažní 
garáže pro zásahová vozidla se čtyřmi sekč-
ními vjezdovými vraty na každé straně budo-
vy. 1/3 budovy tvoří administrativní část ZPS, 
která je z poloviny jednopodlažní a z polovi-
ny dvoupodlažní. Vstup do  administrativní 
budovy je ze severní a jižní strany do odděle-
ných provozů. Ve 2.NP je v severní části vykon-
zolována část místnosti operačního střediska 
z důvodu výhledu na přistávací a vzletovou 
dráhu. Střecha nad garážemi má tvar dvou 
do  sebe vetknutých sedlových střech. Nad 
administrativní částí je střecha řešena jako 
pultová.

Materiálové řešení
Založení stavby je na  pilotech. Spodní část 
stavby je dále tvořena železobetonovou des-
kou v administrativní části a drátkobetono-
vou deskou v prostoru garáží. Hlavní nosnou 

část tvoří ocelová konstrukce s  opláštěním 
kazetovým systémem s  tepelnou izolací 
a předsazenou fasádou. Vnitřní nosné zdivo 
a příčky jsou navrženy z tvárnic tl. 300 mm a tl. 
100 mm. Schodiště je železobetonové pre-
fabrikované. Stropy jsou tvořeny ocelovou 
konstrukcí s trapézovým plechem a nabeto-
návkou. Stropy v  1.NP jsou opláštěny z  mi-
nerálních kazetových podhledů, strop 2.NP 
je navržen ze sádrokartonového podhledu 
s revizními výlezy. Krov je tvořen ocelovými 
vazníkovými sestavami se střešním pláštěm 
systémového řešení trapézového plechu, te-
pelné izolace a hydroizolační vrstvy. Vstupní 
dveře a prosklené stěny jsou navrženy z hliní-
kové konstrukce. Ostatní výplně otvorů jsou 

řešeny plastovými okny a dveřmi. Garážová 
vrata jsou navržena sekční s částečným pro-
sklením.

Barevné řešení
Fasáda je řešena předsazená systémovými 
deskami barvy červené, bílé, černé a  šedé. 
Střešní krytinu tvoří hydroizolační fólie šedé 
barvy. Sekční vrata jsou barvy bílé, okna 
a  dveře barvy šedé. Ostění a  oplechování 
střechy je z hliníkového plechu s eloxovaným 
povrchem šedé barvy RAL 7037. Okapní svo-
dy a žlaby jsou z titanzinkového plechu bez 
nátěru.
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