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Projekce požární ochrany
Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) je nezbytnou součástí každé projektové dokumentace
staveb a technologií. Poskytujeme komplexní služby - vypracování a schválení projektové
dokumentace, autorský dozor při výstavbě a účast při kolaudačním řízení.

								

KVALITNÍ PROJEKT POŽÁRNÍ OCHRANY JE ZÁKLADEM
BEZPEČNÉHO PROVOZU STAVEB

Výhody
•
•
•
•
•

vypracování PBŘ pro všechny stupně projektové dokumentace
jednání s příslušnými územními odbory hasičského záchranného sboru
zabezpečení autorského dozoru při realizaci
vypracování návrhu rozmístění požární techniky a věcných prostředků PO
vypracování projektu PBŘ skutečného provedení stavby jako podklad pro úspěšnou
kolaudaci stavby a uvedení do provozu

Na vypracované PBŘ můžeme navázat projekty a následně i dodávkou požárně
bezpečnostních zařízení – elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení,
zařízení dálkového přenosu a zařízení na odvod tepla a kouře.

Použití
Naši projektanti jsou autorizováni Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) v oblasti požární
bezpečnosti staveb.

•
•
•
•
•
•
•

obytné domy
průmyslové objekty
hotely
tunely a speciální stavby
zdravotnické objekty
telekomunikační objekty
armádní objekty

Projekce požární ochrany

KVALITNÍ PROJEKT POŽÁRNÍ OCHRANY JE ZÁKLADEM
BEZPEČNÉHO PROVOZU STAVEB

PBŘ zahrnuje

Reference

PBŘ pro územní rozhodnutí
• návrh koncepce požární bezpečnosti
• řešení příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku
• zajištění potřebného množství požární vody
• rozsah vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními (PBZ) apod.

• KRONOSPAN CR s.r.o. Jihlava
• KRONODOOR CR s.r.o. Jihlava
• MANN+HUMMEL CZ, s.r.o.
• Ministerstvo obrany ČR
• ARROW International CR, a.s.
• Český rozhlas
• Ředitelství HZS kraje Vysočina
• Tyco Electronic EC Trutnov
• Hotel CLARION Praha
a mnoho dalších

PBŘ pro vydání stavebního povolení
• stručný popis stavby a rozdělení do požárních úseků
• určení stupně požární bezpečnosti
• zhodnocení možnosti evakuace osob
• stanovení věcných prostředků požární ochrany a PBZ
• stanovení odolnosti stavebních konstrukcí
• rozsah a rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
• zpracování výkresů požární bezpečnosti stavby apod.

V rámci realizace nabízíme
•
•
•
•
•

Příklad realizace – logistické centrum Jipocar
Společnost KLIKA-BP, a.s. projektovala požárně bezpečnostní řešení pro
haly logistického centra jihlavské společnosti JIPOCAR - skladové haly,
výrobní halu a objekt vrátnice. Společnost KLIKA-BP, a.s. zpracovala pro
tyto složité objekty bezpečnostní řešení nezbytné pro územní řízení
a dokumentaci pro stavební povolení. Součástí zakázky bylo i projednání celé dokumentace přímo u HZS Jihlava, zajištění a přiložení souhlasného stanoviska příslušných orgánů státní správy a účast projektantů
u kolaudačního řízení.

přípravu podkladů pro územní rozhodnutí
zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby pro stavební povolení
autorský dozor realizační projektové dokumentace po celou dobu stavby
dokumentaci skutečného provedení stavby
účast při kolaudačním řízení

Centrála společnosti a o. z. Jihlava:

O. z. Vysoké Mýto:

Dceřiná společnost:

KLIKA - BP, a. s.
8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, CZ
Tel.: +420 567 304 221
E-mail: klika@klika.cz

KLIKA - BP, a. s.
Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, CZ
Tel.: +420 465 422 639
E-mail: klika@klika.cz

KLIKA - BP Slovakia, s. r. o.
Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, SK
Tel.: +421 258 104 000
E-mail: klika@klika.sk

více na stránkách

www.klika.cz

