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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 

Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace k požární stanici 
typu P, což je druh požární stanice určený pro 5 – 8 hasičů v jedné směně, kteří tvoří 
jeden výjezd. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současných platných zákonů, 
vyhlášek a norem. 
 
Požární stanice je umístěna na parcele číslo 1781/1, v katastrálním území Šternberk, 
okres Olomouc. V blízkosti pozemku vedou veškeré potřebné sítě technické 
infrastruktury a pozemek je také dobře přístupný z místní komunikace. Požární stanice 
se nachází na mírně svažitém pozemku a je rozdělena na dvě části: provozní část a část 
garáže. Požární stanice je dvoupodlažní, nepodsklepená s přilehlou třípodlažní věží na 
sušení hadic. 
 
This bachelor’s thesis focuses on the development of documentation of a fire station 
type P, which is a type of fire station designated for 5 – 8 firemen in one shift, that 
organize a single fire unit. The project as well as the addenda is elaborated according to 
contemporary legislature and standards. 
 
The fire station is located on the plot number 1781/1, in the cadastral area of Šternberk 
in the district of Olomouc. There are all necessary infrastructures near the plot and the 
plot is well accessible from the local road. The fire station is located on a slightly 
sloping terrain, and it’s divided into two parts: the utility premises and the garage. The 
fire station itself is a two-floor building without a cellar. There is also a three-floor 
tower designed for drying fire hoses. 

Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

Požární stanice, dvoupodlažní objekt, železobetonový skelet, plochá střecha, garáž. 
 
Fire station, two-floor building, reinforced concrete frame, flat roof, garage. 
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavební části 
k provedení novostavby požární stanice typu P v souladu se zadáním práce. Požární 
stanice je situována ve městě Šternberk v Olomouckém kraji na parcele č. 1781/1. 
 
Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části včetně příloh. Obě části jsou 
vypracovány dle zásad uvedených v zadání bakalářské práce. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

a) identifikace  stavby, 

b) údaje o dosavadním využití, 

c) údaje o provedených průzkumech, 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

f) údaje  o  splnění  podmínek regulačního plánu, 

g) věcné  a  časové vazby stavby 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

i) statistické  údaje 
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a) identifikace  stavby, 

jméno  a  příjmení,  místo  trvalého  pobytu stavebníka, obchodní  firma (fyzické 
osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka  (právnické  osoby), jméno a příjmení 
projektanta, číslo pod kterým  je  zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů  nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a 
techniků činných  ve  výstavbě  s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace,  dále  jeho  kontaktní  adresa  a  základní charakteristika stavby a její 
účel, 
 
Název stavby:  Požární stanice typu P 
Místo stavby:  Šternberk, ul. Poděbradova 
K.ú.:   Šternberk, okres Olomouc 
Kraj:   Olomoucký 
Parcelní číslo:  1781/1 
 
Stavebník:  Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Adresa:  HZS Olomouckého kraje – krajské ředitelství 
   Schweitzerova 91, 779 00, Olomouc 
Telefon:  950 770 011 
Fax:   950 770 001 
ID datové schránky: ufiaa6d 
E-mail:  spisovna@olk.izscr.cz 
 

Stupeň PD:  projektová dokumentace pro stavební povolení 

Vypracoval:  Jiří Raška 
Adresa:  Lhotka 432, 783 14, Bohuňovice 
Datum:  leden 2013 
 

Charakteristika stavby: 

 Stavba se nachází ve městě Šternberk, v ulici Poděbradova. Jedná se o 
novostavbu požární stanice typu P o 2NP s přilehlou věží o výšce 3NP. Stanice je 
navržena jako tzv. bezobslužná požární stanice, tzn. po výjezdu jednotky požární 
ochrany k mimořádné události nezůstává na stanici žádná osoba. Objekt je po výjezdu 
jednotky hlídán elektronickým zabezpečovacím systémem.  
Stavba je nepodsklepená a umístěna na mírně svažitém pozemku. Základové poměry 
v dané lokalitě se předpokládají jednoduché. Severní částí stavebního pozemku prochází 
podzemní vedení STL plynovodu DN PE 90 provozovaného SMP Net, s.r.o. Ostrava. 
Podél západní hranice pozemku vede ochranné pásmo podzemního vedení NN v 
majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Do jihozápadní části pozemku je zavedena 
jednotná betonová kanalizace DN 300 společnosti Sitka, s.r.o. ukončená šachtou. Žádné 
z ochranných pásem technické infrastruktury nezasahuje do půdorysných rozměrů 
objektu požární stanice. Rovněž výkopové práce se nedotknou žádného z ochranných 
pásem. 
 Poloha staveniště je stabilizována dvěma polohovými body a jedním výškovým 
bodem v systému B.p.v. Zastavěná plocha pozemku činí 959,71 m2, celková plocha 
stavebního pozemku je 12 094,0 m2. 
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 Objekt je řešen jako železobetonový monolitický rámový skelet se základním 
rozměrem modulové sítě 5,0 a 6,5 m. Základy jsou řešeny jako stupňovité ŽB patky pod 
sloupy železobetonového monolitického skeletu. Obvodový plášť tvoří sendvičová 
konstrukce ze zdiva z broušených keramických tvárnic POROTHERM 30 Profi 
zděných na tenkovrstvou maltu a kontaktní zateplovací systém z polystyrénové tepelné 
izolace EPS 70 F tloušťky 100 mm. Vnitřní nenosné zdivo je tvořeno převážně 
broušenými keramickými tvárnicemi POROTHERM 11,5 Profi na tenkovrstvou maltu. 
Ostatní příčky jsou z broušených keramických tvárnic POROTHERM 24 Profi 
kladených na tenkovrstvou maltu. 
 Objekt je funkčně i stavebně rozdělen na dvě části – garážový prostor a provozní 
část stanice s pobytovými, společenskými, hygienickými a skladovacími prostory. 
Garážová část objektu je zastřešena šikmou střechou s vazníkovou konstrukcí 
z lepených lamelových vazníků a s krytinou z falcovaného plechu. Ostatní prostory 
stanice jsou zastřešeny plochou jednoplášťovou střechou se stabilizační vrstvou kačírku. 
Výška atiky nad okolním terénem je 8,23 – 8,68 m. Věž dosahuje výšky 12,05 m nad 
okolním terénem. Vchod do objektu je umístěn na západní straně objektu. 

b) údaje o dosavadním využití, 

zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích 
  
 Objekt se nachází v zastavěném území na parcele č. 1781/1 vedené v katastru 
nemovitostí jako ostatní plocha. Na parcele nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Pozemek je ve vlastnictví města Šternberk a podléhá věcnému břemenu chůze a jízdy a 
dále pak zřizování a provozování vedení technické infrastruktury. Na pozemku se dále 
nachází budova technického vybavení , jejímž vlastníkem je Olomoucký kraj. Provoz 
tohoto objektu nabude po dobu výstavby a fungování požární stanice nijak omezen. 
Projekt požární stanice počítá s rekonstrukcí části stávající účelové komunikace na dané 
parcele a se zřízením nové přístupové komunikace pro účely dopravní obsluhy objektu 
technického vybavení a pro zachování věcného břemene chůze a jízdy. 
 Celková plocha stavebního pozemku činí 12 094,00 m2, z toho zastavěná plocha 
tvoří 959,71 m2. Procento zastavění je 7,94 %. 

Sousední pozemky: 

Katastrální území Parcelní č. Vlastnické právo 
1780 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01, Šternberk 

1781/2 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01, Šternberk 

1782 
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00,  
Olomouc, Hodolany 

1954 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01, Šternberk 
1967/1 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01, Šternberk 
1967/3 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01, Šternberk 

Šternberk 

1967/4 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01, Šternberk 

Místo stavby a dotčené pozemky: 

Katastrální území Parcelní č. Vlastnické právo 
Šternberk 1781/1 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01, Šternberk 

Šternberk 1954 Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01, Šternberk 
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c) údaje o provedených průzkumech, 

napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
  
 V místě byl proveden předběžný průzkum staveniště, který spočíval ve vizuální 
kontrole pozemku a okolní zástavby. 
 Na základě mapových podkladů České geologické služby byl pro danou parcelu 
předběžně stanoven radonový index střední kategorie. 
 Podrobný hydrogeologický průzkum nebyl zpracován. Na pozemku se 
předpokládá výskyt hlinitých písků S4-SM, Rdt = 225 kPa. 
 Hlavní výjezd požárních vozidel bude napojen na dopravní infrastrukturu 
sjezdem z místní komunikace na parcele č. 1954, ulice Poděbradova. Vedlejší výjezd 
bude napojen na téže ulici přibližně 70 m severně od hlavního výjezdu. 
 Řešený objekt bude napojen na následující inženýrské sítě: 
- jednotná kanalizace, beton DN 300, 
- vodovod, Lt DN 80, 
- STL plynovod, DN PE 90, 
- podzemní vedení NN, 
- optický kabel. 
 Dešťové odpadní vody budou odváděny zvlášť do vsakovací jámy umístěné pod 
travnatou plochou mezi hlavní výjezdovou komunikací a vstupem do objektu. 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 

 V rámci projektové přípravy byly osloveny následující dotčené orgány: 
- ČEZ Distribuce, a.s., Oddělení Dokumentace, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
- SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01, Šternberk 
 
 Vyjádření a podklady poskytnuté správci sítí technické infrastruktury jsou 
uvedeny v příloze B. Podklady poskytovatelů inženýrských sítí. 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

 Stavební práce budou prováděny v souladu se zákoníkem práce č.262/2006 Sb., 
zákonem 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Dále musí být dodrženy požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby.  
 Všichni pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZP 
(bezpečnost a ochrana zdraví při práci). 

f) údaje  o  splnění  podmínek regulačního plánu,  

územního rozhodnutí, popřípadě  územně  plánovací  informace  u  staveb  podle 
§ 104 odst. 1 stavebního zákona, 
 
 Regulační plán pro danou oblast nebyl zpracován a stavba je v souladu 
s územním plánem města Šternberk.  
 Stavební záměr klade zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu a počítá 
s rekonstrukcí místní komunikace na parcele č. 1955, ulice generála Eliáše, zejména pak 
se zřízením nového asfaltového povrchu vozovky a zřízením dopravního značení a 
návěstidel signalizace pro zabezpečení vjezdu vozidel s právem přednostní jízdy u 



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
POŽÁRNÍ STANICE TYPU P 

 

křížení ulic generála Eliáše a Olomoucké dle ČSN 73 6021 - Světelná signalizační 
zařízení. Umístění a použití návěstidel.  
 Hlavní výjezd je veden přes komunikaci s přístupem chodců a proto je nutné jej 
vybavit světelnou a akustickou signalizací pro nevidomé dle §25 odst. 2 vyhlášky č. 
30/2001 Sb. 

g) věcné  a  časové vazby stavby 

na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území, 
 
 Stavba přímo nenavazuje na jiné stavby, které by mohly ovlivnit časový průběh 
realizace. Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města. Podmiňující stavební 
činností, předcházející vlastní realizaci objektu požární stanice, je napojení stavby na 
inženýrské sítě, tj. vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a vedení NN. Stavba je 
umístěna na pozemku podléhajícím věcnému břemenu chůze a jízdy. V průběhu 
výstavby budou zachovány komunikační plochy umožňující pohyb vozidel a osob. 
Vlastní staveniště bude důsledně odděleno od těchto ploch oplocením proti vstupu 
nepovolaných osob. 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

Jedná se o stavbu středně velkého rozsahu. Výstavba požární stanice bude probíhat v 
jednom časovém úseku bez přerušení. Předpokládané termíny výstavby jsou následující: 
 
Stavební řízení a povolení stavby  06. 2013 
Zahájení stavby    07. 2013 
Ukončení stavby    10. 2014 
Lhůta stavby     15 měsíců 

i) statistické  údaje 

o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a 
ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o 
počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 
 
 Předpokládané náklady na kompletní realizaci stavby (ceny vychází z 
„Cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2013“ 1) 
 

JKSO Konstrukčně materiálové 
charakteristiky 

Obestavěný prostor [m3] Cena za 1 m3 OP 
[tis. Kč] 

801 – Budovy 
občanské výstavby 

2 4020 6,786 

811.5 – Haly pro 
garážování, opravy a 
údržbu 

2 3460 4,094 

CELKEM  41 445 
 
Zastavěná plocha:    959,71 m2  
Podlahová plocha celkem:   1209,46 m2 

                                                 
1 České stavební standardy: Cenové ukazatele ve stavebnictví [online]. RTS, a.s., ©2013. [Cit. 24.1.2013] 
Dostupné z: http://www.stavebnistandardy.cz 
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B. souhrnná technická zpráva 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení  staveniště, 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, 

c) technické řešení, 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

e) řešení  technické a dopravní infrastruktury, 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

g) řešení bezbariérového užívání, 

h) průzkumy a měření, 

i)  údaje  o  podkladech  pro  vytýčení  stavby, 

j) členění  stavby 

k) vliv  stavby  na okolní pozemky a stavby, 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení  přístupu  a  užívání  stavby  osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
9. Ochrana  stavby  před  škodlivými  vlivy  vnějšího prostředí radon, agresivní 
spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 

b) zásobování vodou 

c) zásobování energiemi 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
a)  účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického 

 zařízení, 

b) popis technologie výroby, 

c) údaje o počtu pracovníků, 

d) údaje o spotřebě energií, 

e) bilance surovin, materiálů a odpadů, 

f) vodní hospodářství, 

g) řešení technologické dopravy, 

h) ochrana životního a pracovního prostředí. 
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Identifikace  stavby 

Název stavby:  Požární stanice typu P 
Místo stavby:  Šternberk, ul. Poděbradova 
K.ú.:   Šternberk, okres Olomouc 
Kraj:   Olomoucký 
Parcelní číslo:  1781/1 
 
Stavebník:  Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Adresa:  HZS Olomouckého kraje – krajské ředitelství 
   Schweitzerova 91, 779 00, Olomouc 
Telefon:  950 770 011 
Fax:   950 770 001 
ID datové schránky: ufiaa6d 
E-mail:  spisovna@olk.izscr.cz 
 

Stupeň PD:  projektová dokumentace pro stavební povolení 

Vypracoval:  Jiří Raška 
Adresa:  Lhotka 432, 783 14, Bohuňovice 
Datum:  leden 2013 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení  staveniště, 

u  změny  dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu  konstrukcí;  
stavebně  historický  průzkum u stavby, která  je  kulturní památkou,  je  v  
památkové  rezervaci  nebo  je v památkové zóně, 
 
 Staveniště se nachází na mírně svažitém pozemku p.č. 1781/1. Parcela sousedí s 
parcelami č. 1780, 1781/2, 1782, 1954, 1967/1, 1967/3 a 1967/4 a je dobře přístupná z 
komunikace na parcele č. 1954, ulice Poděbradova. Pozemek byl zvolen i s ohledem na 
umístění stanice v blízkosti plánovaného obchvatu města Šternberk (silnice I/46) a 
předurčenost stanice pro zásahy při dopravních nehodách.  
 Před zahájením stavebních prací bude na parcele zřízeno zařízení staveniště 
sloužící na ochranu pracovníků před nepříznivým počasím a pro skladovaní materiálu. 
Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 
262/2006 Sb. 
 Výkopové práce budou zahájeny skrývkou ornice pod objektem požární stanice 
a v místě předpokládaných terénních úprav v tloušťce určené podrobným 
hydrogeologickým průzkumem. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní 
plocha a nevztahují se na něj žádné způsoby ochrany. Stavba se nenachází v památkové 
zóně nebo rezervaci. 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, 

popřípadě pozemků s ní souvisejících, 
 
 Objekt požární stanice je navržen jako samostatně stojící novostavba. Stavba 
nijak nenarušuje ráz okolní zástavby, která se sestává zejména z obytných budov o 
staveb technického vybavení. Hmota budovy je rozdělena na dvě stavebně a požárně 
oddělené části - část garážovou s koutem pro údržbu vozidel a mycím boxem a část se 
zázemím pro zaměstnance a skladovacími prostory. 
 Zastřešení garážové části je navrženo jako sedlová střecha s nosnou konstrukcí z 
lepených lamelových vazníků a s krytinou z falcovaného plechu ve sklonu 7,5°. 
Zastřešení části se zázemím pro zaměstnance je provedeno jako jednoplášťová plochá 
střecha se stabilizační vrstvou z kačírku. 
 Hlavní vstup do objektu je z ulice Poděbradova na jihozápadní fasádě. 
Povrchová úprava fasády je provedena z tenkovrstvé silikonové omítky s rýhovanou 
strukturou v oranžovém odstínu. Na sokl bude použita okrasná tenkovrstvá kamínková 
fasáda. V oblasti kolem hlavního vstupu je ve větší míře použito velkoplošné zasklení 
systémem rastrované fasády vertikálně a horizontálně členěné ocelovými příčkami a 
sloupky s hliníkovými krycími lištami. K požární stanici náleží parkovací pás pro 12 
osobních vozidel s šikmým stáním situovaný podél ulice Poděbradova; povrch z 
betonové zámkové dlažby. Dále pak asfaltové komunikační plochy pro požární techniku 
s hlavním a vedlejším výjezdem požárních vozidel a zelené plochy s volejbalovým 
hřištěm. Areál požární stanice je oplocen ze severní, východní a jižní strany drátěným 
plotem. Ze západní strany kovovým plotem s podezdívkou ze štípaných betonových 
tvárnic. 
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c) technické řešení, 

s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch, 
 
 Objekt je řešen jako železobetonový monolitický rámový skelet se základním 
rozměrem modulové sítě 5,0 a 6,5 m. Obvodový plášť tvoří nenosná sendvičová 
konstrukce z broušených keramických  tvárnic a kontaktního zateplovacího systému z 
polystyrénové tepelné izolace EPS 70 F. Objekt je nepodsklepený se dvěma 
nadzemními podlažími.  

Založení objektu: 

 Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost 
základové spáry 225 kPa a na minimální nezámrznou hloubku 0,80 m. Pevnost zeminy 
a hloubku základové spáry před betonáží ověří geotechnik a o tuto skutečnost zapíše do 
stavebního deníku.  
 Objekt je založen na stupňovitých železobetonových základových patkách z 
betonu C20/25 a ocelové výztuže B500. Patky jsou uloženy na ochranné vrstvě 
podkladního betonu o tloušťce 50 mm. Pod vnitřním a obvodovým nenosným zdivem 
jsou zřízeny základové pasy z tvárnic ztraceného bednění vyplněných železobetonem, 
které jsou uloženy na podkladních pásech šířky 600, resp. 500 a 300 mm z prostého 
betonu. Prostor mezi základovými pásy bude vyplněn zeminou zhutněnou po 0,2 MPa 
na každých 20 cm násypu o celkové tloušťce 400 mm. Následuje vrstva zhutněného 
štěrkového podsypu o tloušťce 200 mm a dále 150 mm vrstva podkladního betonu. 
Podkladní beton (C12/15) bude zarovnán do relativní úrovně -0,200 shodné s výškou 
vyskládaných tvárnic ztraceného bednění. 

Svislé konstrukce: 

 Svislé konstrukce jsou tvořeny: 
 a) nosnými monolitickými železobetonovými sloupy průřezu 400 x 400 
mm, z betonu C20/25 a ocelové výztuže B500, vetknutými do základových patek, 
 b) obvodovým nenosným zdivem z broušených keramických tvárnic 
POROTHERM 30 Profi zděných na tenkovrstvou maltu a vnitřním nenosným zdivem z 
broušených keramických tvárnic POROTHERM 11,5 Profi, popř. POROTHERM 24 
Profi na tenkovrstvou maltu. 

Vodorovné nosné konstrukce: 

 Stropní konstrukce jsou řešeny jako monolitické ŽB desky tloušťky 180 mm 
uložené v jednom směru (mezi rámy skeletu). Rám skeletu sestává ze svislých sloupů 
monoliticky spojených s ŽB příčlemi o průřezu 400 x 450 mm. Výjimkou jsou po 
obvodě podepřené desky pod venkovní terasou a nad zádveřím a také po obvodě 
podepřená stropní deska 3NP ve věži na sušení hadic. 

Střecha: 

 Střešní plášť nad garážovým prostorem vynáší soustava lepených lamelových 
vazníků na rozpětí 21,5 m a spojitě uložených vaznic podepřených v osových 
vzdálenostech 2,6 m. Střecha je zateplena nadkrokevní tepelnou izolací systému 
TOPDEK uloženou na podkladu z CETRIS desek. Střešní krytina z falcovaných plechů 
s polyesterovou povrchovou úpravou je kotvena k celoplošnému bednění z OSB desek. 
Střecha je sedlová se sklonem 7,5°. 
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 Střecha nad provozní částí požární stanice je řešena jako jednoplášťová plochá 
střecha. Hydroizolační souvrství je navrženo z měkčeného PVC. Tepelnou izolaci tvoří 
dvě vrstvy stabilizovaného polystyrenu EPS 100 S tloušťek 140 a 80 mm. Plášť je 
stabilizován vrstvou kačírku tloušťky 80 mm. 

Schodiště: 

 Schodiště bude montované dvouramenné se schodnicemi z ocelových profilů 
kotvených do stropní konstrukce a vynášených ocelovými sloupky vetknutými do 
základových konstrukcí. Stupnice ze slzičkového plechu budou vynášeny postranními 
schodnicemi. Výška stupně 163,6 mm, šířka stupně 300 mm, sklon ramene 29°, 
průchozí šířka ramene 1300 mm, podesty 1400 mm. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

 Stavba bude napojena na místní komunikaci, ulici Poděbradova, dvěma sjezdy z 
pozemku.  
 Hlavní výjezd požárních vozidel je směřován přes ulici Poděbradova přímo do 
ulice generála Eliáše, která bude sloužit jako nejkratší spojnice mezi výjezdem 
požárních vozidel a hlavním silničním tahem (I/46) Olomouc-Šternberk. Výjezd 
požárních vozidel klade zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu a počítá s 
rekonstrukcí místní komunikace na parcele č. 1955, ulice generála Eliáše, zejména pak 
se zřízením nového asfaltového povrchu vozovky a zřízením dopravního značení a 
návěstidel signalizace pro zabezpečení vjezdu vozidel s právem přednostní jízdy u 
křížení ulic generála Eliáše a Olomoucké dle ČSN 73 6021 - Světelná signalizační 
zařízení. Umístění a použití návěstidel. Hlavní výjezd je veden přes komunikaci s 
přístupem chodců a proto je nutné jej vybavit světelnou a akustickou signalizací pro 
nevidomé dle §25 odst. 2 vyhlášky č. 30/2001 Sb. Vedlejší výjezd z areálu požární 
stanice je umístěn v téže ulici, přibližně 70 m severně od hlavního výjezdu. 
 Řešený objekt bude napojen na následující inženýrské sítě: 
- jednotná kanalizace, beton DN 300, 
- vodovod, Lt DN 80, 
- STL plynovod, DN PE 90, 
- podzemní vedení NN, 
- optická datová linka 
 Dešťové odpadní vody budou odváděny zvlášť do vsakovací jámy umístěné pod 
travnatou plochou mezi hlavní výjezdovou komunikací a vstupem do objektu. 

e) řešení  technické a dopravní infrastruktury, 

včetně řešení dopravy v klidu,   dodržení podmínek   stanovených  pro  navrhování  
staveb  na poddolovaném a svážném území, 
 
 Projekt požární stanice počítá se zřízením 12 parkovacích stání pro zaměstnance 
stanice a hosty (viz 1.b) odst. 3). 
 Napojení na vodovodní řad je řešeno vodovodní přípojkou z PE potrubí délky 
10,94 m; VŠ je umístěna na travnaté ploše v areálu stanice, 2 m za oplocením. 
(Projekt vodovodní přípojky není součástí této projektové dokumentace.) 
 Připojení na vedení NN je provedeno podzemním kabelem o délce 5,87 m k 
elektroměrnému pilíři v oplocení areálu stanice.  
(Projekt přípojky NN není součástí této projektové dokumentace.) 

 Splaškové odpadní vody budou odvedeny plastovým potrubím do jednotné 
kanalizace přes HVŠ umístěnou v blízkosti VŠ. Pro odpadní vody z vybraných 
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místností požární stanice bude zřízena jímka s lapačem olejů umístěná pod travnatou 
plochou u severní fasády objektu. Dešťové odpadní vody budou odváděny zvlášť do 
vsakovací jámy umístěné pod travnatou plochou mezi hlavní výjezdovou komunikací a 
vstupem do objektu. 
 (Projekt kanalizační přípojky není součástí této projektové dokumentace.) 

 Plynovodní přípojka bude provedena z potrubí PE SDR 11 o délce 2,80 m 
vedoucího k HUP v pilíři v oplocení areálu stanice. 
(Projekt plynovodní přípojky není součástí této projektové dokumentace.) 

 V blízkosti objektu se nenachází poddolované území. 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

Vliv na zeleň: 

 Na pozemku, kde bude probíhat výstavba požární stanice, se nachází náletové 
dřeviny. Na OŽP MÚ ve Šternberku bude podána žádost o povolení k vykácení této 
zeleně za účelem výstavby. Množství vykácené zeleně bude adekvátně nahrazeno 
předepsanou zelení. Nová zeleň bude vysazena zejména s ohledem na optické oddělení 
výjezdu požárních vozidel od obytných budov na protější straně ulice Poděbradova. 

Vliv na ovzduší: 

 Při provozu stanice se výrazně nezvýší emise škodlivin v dané oblasti. Kvalita 
ovzduší v okolí stavby bude nejvíce ovlivněna v průběhu její realizace. Negativní vliv 
na ovzduší při výstavbě lze minimalizovat dodržováním technologických a 
organizačních opatření: 
- udržování strojového parku v náležitém technickém stavu, 
- používání výhradně těch vozidel a stavebních mechanizmů, které splňují 
příslušné emisní limity dané platnou legislativou, 
- snižování prašnosti kropením, zejména v období dlouhodobého sucha, 
- dočišťování dopravních prostředků před vjezdem na veřejnou komunikaci a 
udržování používaných veřejných komunikaci v čistotě a pořádku dle §28 odst. 1 
zákona č. 13/1997. 

Vliv na vodu: 

 Odtokové poměry v lokalitě nebudou ovlivněny. Dešťové odpadní vody budou 
odváděny zvlášť do vsakovací jámy. Splaškové odpadní vody budou odváděny do 
jednotné kanalizace. Vybrané provozy požární stanice s nebezpečím úniku ropných 
látek a olejů budou napojeny na lapač olejů. 
 V průběhu realizace budou dodržována bezpečnostní opatření: 
- stroje a mechanizmy budou udržovány v bezvadném stavu, 
- prostor pro čištění vozidel bude zabezpečený proti kontaminaci půdy ropnými 
látkami, popř. vybaven sorbenty a jinými sorpčními prostředky pro okamžitou likvidaci 
ropných havárií. 

Odpady: 

 Komunální odpad (z provozu stavby) bude skladován v kontejneru na odpad v 
areálu požární stanice. Způsoby nakládání s komunálním odpadem budou dále 
upřesněny ve smlouvě mezi investorem (HZS Olomouckého kraje) a městem Šternberk. 
V době výstavby budou vznikat následující odpady katalogizované dle vyhlášky MŽP č. 
381/2001 Sb. – Katalog odpadů: 
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Kód odpadu Název odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03 
20 01 11 Textilní materiály 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad 

g) řešení bezbariérového užívání, 

navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
 
 Stavba požární stanice není určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §1 vyhlášky č. 
369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 Chodníky a zpevněné plochy pro pěší mimo areál stanice, ale související s 
požární stanicí, jsou navrženy ze zámkové dlažby. Vodící linie pro zrakově postižené 
osoby a také snížení povrchu chodníku u obrubníku budou vyznačeny z betonových 
tvarovek se strukturálním povrchem. 
 Hlavní výjezd je veden přes komunikaci s přístupem chodců a proto je nutné jej 
vybavit světelnou a akustickou signalizací pro nevidomé dle §25 odst. 2 vyhlášky č. 
30/2001 Sb. 

h) průzkumy a měření, 

jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace, 
 
 V místě byl proveden předběžný průzkum staveniště, který spočíval ve vizuální 
kontrole pozemku a okolní zástavby a vyhodnocení vzorků zeminy in-situ. Na základě 
mapových podkladů České geologické služby byl pro danou parcelu předběžně 
stanoven radonový index střední kategorie. Podrobný hydrogeologický průzkum nebyl 
zpracován. 
Výsledky průzkumů byly zahrnuty do technického řešení stavby. 

i)  údaje  o  podkladech  pro  vytýčení  stavby,  

geodetický referenční polohový a výškový systém, 
 
 Podkladem pro vytyčení stavby byl snímek z katastrálních map k.ú. Šternberk, 
informace a výpisy z katastru nemovitostí. Objekt bude vytyčen podle vytyčovacího 
výkresu zpracovaného geodetickou kanceláří. 
Souřadnicový systém: S-JTSK 
Výškový systém:  Bpv 
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j) členění  stavby 

na  jednotlivé  stavební  a  inženýrské  objekty a technologické provozní soubory, 
 
SO 01 – Příprava a zařízení staveniště 
SO 02 – Novostavba požární stanice 
SO 03 – Přípojky inženýrských sítí 
SO 04 – Přeložka veřejného osvětlení 
SO 05 – Stanice PHM, EC a požární nádrž 
SO 06 – Zpevněné plochy 
SO 07 – Oplocení 
SO 08 – Sadové úpravy 

k) vliv  stavby  na okolní pozemky a stavby, 

ochrana okolí stavby před negativními  účinky provádění stavby a po jejím 
dokončení, resp. jejich minimalizace, 
 
 Tato stavba nebude mít negativní vliv na okolí a okolní pozemky. Stavba bude 
prováděna takovým způsobem, aby nebyly překročeny hygienické limity.  

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, 

pokud není uveden v části F. 
 
 Zhotovitel stavby zajistí, aby v průběhu výstavby byly dodržovány zásady 
bezpečnosti práce při provádění staveb. Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni 
z BOZP, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou 
seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Dále budou dodržovat zákony a 
vyhlášky, zejména: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, 
- z. č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
 Staveniště bude zajištěno proti vniku nepovolaných osob plotem o výšce 1,8 m. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 
přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.  
 Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí navržených v této 
projektové dokumentaci je podrobně zhodnocena v části C1. – Architektonické a 

stavebně technické řešení. 

3. Požární bezpečnost 

 Stavba požární stanice je navržena podle hodnot a postupů stanovených českými 
technickými normami skupiny 73 08. Požární bezpečnost stavby je podrobně popsána a 
zhodnocena v části C2. – Technická zpráva požární ochrany. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 
č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a vyhláškou č. 
502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška o obecných technických požadavcích na 
výstavbu. 

5. Bezpečnost při užívání 

 Stavba je navržena tak, aby byla z hlediska užívání bezpečná. 

6. Ochrana proti hluku 

 Za chráněné prostory navrhované požární stanice se dle ČSN 73 5710 - Požární 
stanice a požární zbrojnice - považují místnosti pro denní a noční pohotovost, 
společenské místnosti, zasedací místnost a kancelář velitele. Tyto místnosti jsou 
odděleny od garážového prostoru, technické místnosti a strojovny VZT dle §182 
(Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice) vyhlášky č. 48/1982 Sb. a nařízení 
vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Stavba je navržena v souladu se skupinou norem ČSN 73 0540 - Tepelná 
ochrana budov. Splnění tepelně technických požadavků na konstrukce je uvedeno v 
části C2. - Tepelně technické posouzení.  

8. Řešení  přístupu  a  užívání  stavby  osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

 Stavba požární stanice není určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace (viz 1.g) odst. 1). 

9. Ochrana  stavby  před  škodlivými  vlivy  vnějšího prostředí radon, 
agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a 
bezpečnostní pásma apod. 

 Staveniště se nachází v oblasti s radonovým indexem střední kategorie. Jako 
protiradonová ochrana byly navrženy dva asfaltové pásy z modifikovaného a 
oxidovaného asfaltu. Žádné jiné škodlivé vlivy vnějšího prostředí nebyly zaznamenány. 
Žádné z ochranných pásem technické infrastruktury nezasahuje do půdorysných 
rozměrů objektu požární stanice. Rovněž výkopové práce se nedotknou žádného z 
ochranných pásem. Před zahájením stavby nechá investor vytyčit veškeré existující sítě 
a jejich ochranná pásma. 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
POŽÁRNÍ STANICE TYPU P 

  

10. Ochrana obyvatelstva 

 Stavba byla navržena tak, aby byla zajištěna ochrana obyvatelstva. 
 Chodníky a zpevněné plochy pro pěší mimo areál stanice, ale související s 
požární stanicí, jsou navrženy ze zámkové dlažby. Vodící linie pro zrakově postižené 
osoby a také chodníky v oblasti snížení obrubníků budou vyznačeny z betonových 
tvarovek se strukturálním povrchem. 
 Hlavní výjezd je veden přes komunikaci s přístupem chodců a proto je nutné jej 
vybavit světelnou a akustickou signalizací pro nevidomé dle §25 odst. 2 vyhlášky č. 
30/2001 Sb. 
 Dále bude dopravním značením a návěstidly signalizace pro zabezpečení vjezdu 
vozidel s právem přednostní jízdy vybaveno křížení ulic generála Eliáše a Olomoucké 
dle ČSN 73 6021 - Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel. 

11. Inženýrské stavby 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 

 Odtokové poměry v lokalitě nebudou ovlivněny. Dešťové odpadní vody budou 
odváděny zvlášť do vsakovací jámy umístěné pod travnatou plochou mezi hlavní 
výjezdovou komunikací a vstupem do objektu.  
 Splaškové odpadní vody budou odváděny do jednotné kanalizace, beton DN 
300. Vybrané provozy požární stanice s nebezpečím úniku ropných látek a olejů budou 
napojeny na lapač olejů umístěný pod travnatou plochou u severní fasády objektu. 

b) zásobování vodou 

 Objekt bude napojen na vodovodní řad, litina DN 80, který je provozován 
společností SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01, Šternberk. Napojení na 
vodovodní řad bude řešeno vodovodní přípojkou z PE potrubí délky 10,94 m; VŠ je 
umístěna na travnaté ploše v areálu stanice, 2 m za oplocením. 
 V blízkosti stanice pro doplňování pohonných hmot a náhradního zdroje el. 
energie (nejsou součástí této projektové dokumentace) vznikne požární nádrž pro 
doplňování požárních vozidel vodou (taktéž není součástí této projektové dokumentace). 

c) zásobování energiemi 

Objekt bude napojen na: 
- STL plynovod, DN PE 90, přípojkou délky 2,80 m z potrubí PE SDR 11 
 vedeného k HUP v pilíři v oplocení areálu stanice, 
- vedení NN kabelem o délce 5,87 m k elektroměrnému pilíři v oplocení areálu 
 stanice. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

a)  účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 

 Jedná se o budovu požární stanice dimenzovanou na základní početní stav 
příslušníků v jedné směně 8 a vybavení mobilní technikou v počtu 4 zásahových 
vozidel. Maximální početní stav je uvažován jako 1,5 násobek základního početního 
stavu. 
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 Výpis technologických zařízení: 
1) VZT 
2) Osvětlení umělé, poplachové a nouzové 
3) Náhradní zdroj elektrické energie 
4)  Zabezpečovací a poplachový systém stanice 
5) Stanice PHM 
6) Požární nádrž a zásobování požární vodou 
7) Odlučování lehkých kapalin 

b) popis technologie výroby, 

 V objektu nejsou navrženy výrobní technologie. 

c) údaje o počtu pracovníků, 

 Základní početní stav příslušníků jedné směny: 8 + 1 velitel stanice. 
 Maximální počet osob - zasedací místnost, místnosti pro pohotovost: 12. 

d) údaje o spotřebě energií, 

(řešeno v rámci projektové dokumentace k technologickým zařízením) 

e) bilance surovin, materiálů a odpadů, 

 V objektu nejsou navrženy výrobní technologie. 

f) vodní hospodářství, 

(řešeno v rámci projektové dokumentace k technologickým zařízením) 

g) řešení technologické dopravy, 

 V objektu není navržena technologická doprava. 

h) ochrana životního a pracovního prostředí. 

 Stavba je navržena tak, aby byla zajištěna ochrana životního a pracovního 
prostředí dle platných norem a v patřičném míře. 
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F. technická zpráva 
a)  účel objektu 
b)  zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
 orientace,osvětlení a oslunění 
d)  technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
 objektu a jeho požadovanou životnost 
  Založení objektu: 

  Obvodové a vnitřní svislé  nosné konstrukce: 

  Vodorovné nosné konstrukce 

  Střešní konstrukce 

  Podlahové konstrukce 

  Výplně otvorů 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a 
 hydrogeologického průzkumu, 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
 negativních účinků, 
  Vliv na zeleň: 

  Vliv na ovzduší: 

  Vliv na vodu: 

  Odpady: 

h)  dopravní řešení 
i)  ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
 opatření, 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
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Identifikace  stavby 

Název stavby:  Požární stanice typu P 
Místo stavby:  Šternberk, ul. Poděbradova 
K.ú.:   Šternberk, okres Olomouc 
Kraj:   Olomoucký 
Parcelní číslo:  1781/1 
 
Stavebník:  Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Adresa:  HZS Olomouckého kraje – krajské ředitelství 
   Schweitzerova 91, 779 00, Olomouc 
Telefon:  950 770 011 
Fax:   950 770 001 
ID datové schránky: ufiaa6d 
E-mail:  spisovna@olk.izscr.cz 
 

Stupeň PD:  projektová dokumentace pro stavební povolení 

Vypracoval:  Jiří Raška 
Adresa:  Lhotka 432, 783 14, Bohuňovice 
Datum:  leden 2013 
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a) účel objektu 

 Objekt je navržen jako samostatně stojící novostavba požární stanice typu P, 
neboli „požární stanice zabezpečující v rámci hasebního obvodu podle příkazu 

příslušného operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje 

výjezd jednotky PO vybavené technikou a věcnými prostředky požární ochrany podle 

právního předpisu (Příloha č. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb.)“ 1 
 Stavba se nachází ve městě Šternberk, v ulici Poděbradova, v lokalitě s převážně 
bytovou zástavbou. Objekt je situován tak, aby byl zajištěn rychlý přístup požárních 
vozidel na komunikaci I46, která je vysoce vytíženým dopravním tahem Olomouc-
Opava a předpokládá se u ní vyšší míra nehodovosti. S tím souvisí i předurčenost 
stanice pro zásahy při dopravních nehodách.  
 Stanice byla navržena jako tzv. bezobslužná, tzn. že po výjezdu jednotky požární 
ochrany k mimořádné události nezůstává na stanici žádná osoba. Objekt je po výjezdu 
jednotky hlídán elektronickým zabezpečovacím systémem. Základní početní stav směny 
(8 hasičů) byl zvolen shodný se základním početním stavem směny současné požární 
stanice ve Šternberku. Účelem návrhu nové požární stanice je zajistit šternberským 
hasičům kvalitní zázemí pro výkon služby, které bude splňovat veškeré požadavky dané 
jak technickými normami tak současnými právními předpisy. 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

a řešenívegetačích úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobamis omezenou schopností pohybu a orientace 
 
 Objekt je situován s ohledem na možnost dopravního napojení na plánovaný 
obchvat města Šternberk, který by umožnil rychlý výjezd jednotky PO i mimo území 
města v rámci územního odboru Olomouc HZS Olomouckého kraje. 
 Požární stanice byla navržena tak, aby svými rozměry nijak výrazně 
nenarušovala charakter okolní zástavby. Nejvyšším bodem objektu je zábradlí výstupu 
na střechu požární věže, které je v úrovni +12,700 m nad podlahou 1NP a přibližně 
+13,000 m nad okolním terénem. Většinu půdorysné plochy stanice však zaujímají 
ostatní provozní prostory a garáž. Výška atiky nad provozní částí objektu je +8,230 m 
nad 0,000, resp. cca +8,500 m nad UT. Výška hřebene šikmé střechy garáží je +8,215 m 
nad 0,000 (stejně tak nad UT v okolí garáže). 
 Půdorysně je požární stanice rozčleněna na obdélníkovou plochu garáže a k ní 
přiléhající protáhlou plochu provozních prostor stanice. Z té jsou částečně vyčleněny 
prostory sloužící jako zasedací místnost a místnost pro denní pohotovost. Tyto prostory 
jsou záměrně situovány co nejdál od garáže, tak aby se v nich minimalizovaly rušivé 
vlivy vyplývající z provozu stanice. 
 Vchod do objektu je řešen přes kryté zádveří prosvětlené rastrovanou fasádou 
lehkého obvodového pláště. Na zádveří přímo navazuje prostor schodiště, který slouží 
jako chráněná úniková cesta a je výrazně prosvětlen prosklenou fasádou stejného 
systému. Schodiště je montované z válcovaných ocelových profilů. Stupnice jsou 
vytvořeny z protiskluzového slzičkového plechu, madlo zábradlí je dřevěné kotvené 
k zábradlí z nerezové oceli. 
 V 1NP se nachází podlouhlá zasedací a výuková místnost dimenzovaná pro 12 
osob a vybavená malým kuchyňským koutem. V blízkosti zasedací místnosti se nachází 

                                                 
1 ČSN 73 5710. Požární stanice a požární zbrojnice. Praha: Český normalizační institut, 2006. 20 s 
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hygienické zařízení (WC) – „v požární stanici s nejvýše 10 hasiči na směnu se oddělené 

šatny, umývárny a záchody pro směnu nenavrhují zvlášť pro muže a ženy.“ 1  
 V blízkosti vchodu se dále nalézá kolárna a čistá šatna pro zaměstnance. 
Každému členovi je přidělena vlastní skříňka na ukládání civilního oděvu. Z čisté šatny 
je umožněn přístup do hrubé sprchy a špinavé šatny – tzv. hygienická smyčka. Provozní 
část budovy dále navazuje skrze nástupní komunikace na prostor garáže. Do nástupní 
komunikace jsou zároveň zaústěny dvě skluzové šachty z 2NP. Ve výklenku nástupní 
komunikace bude umístěno zařízení pro příjem příkazu k výjezdu jednotky PO. 
 Prostor garáží je na celou šířku překlenut lepenými vazníky, čímž je vytvořen 
zcela volný prostor pro parkování požárních vozidel. V prostoru garáže je umístěn 
požárně oddělený mycí box s výjezdem na severní straně objektu. V garážích jsou 
navržena sekční garážová vrata. Z garáží jsou zpřístupněny skladovací prostory a také 
prostory pro údržbu čištění hadic a zásahových oděvů. Na sklad hadic pak navazuje věž 
na sušení hadic o výšce 3NP. Ve věži bude instalováno zařízení pro zavěšení hadic. Věž 
bude možné užívat také jako cvičný prostor  pro nácvik lezeckých disciplín. 
 V 1NP objektu je umístěna technická místnost, která je přímo větraná na severní 
fasádě objektu. 
 Ve 2NP stanice se nachází zejména místnosti pro noční a denní pohotovost 
hasičů. Místnost pro denní pohotovost je umístěna nad zasedací místností a navazuje na 
ni venkovní terasa. Ta je také přístupná z chodby. 
 Zbylou půdorysnou plochu 2NP podlaží zaujímají prostory kanceláře velitele 
stanice, posilovna, hygienické zázemí a místnost pro vzduchotechnické zařízení, která 
sousedí s prostorem garáží. 
 Nášlapné podlahové vrstvy jsou převážně z lité epoxidové podlahoviny v modré 
barvě a dále pak z keramické dlažby. Ve věži a garáži je použita betonová podlaha, 
v mycím boxu pak čedičová dlažba. Terasa je vydlážděna z vymývaných betonových 
dlaždic uložených do podkladových terčíků. Přístup k objektu je umožněn po chodníku 
z propustné zámkové dlažby, kolem garáže je pak zřízen asfaltový povrch sloužící 
k manipulaci s požární technikou. 
 Vegetační úpravy okolí objektu zahrnují vykácení náletových dřevin a jejich 
nahrazení ekvivalentním množstvím zeleně dle návrhu zahradního architekta, zejména 
za účelem optického oddělení výjezdu požárních vozidel od bytové zástavby na protější 
straně ulice. 
 Stavba požární stanice není určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §1 vyhlášky č. 
369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace,osvětlení a oslunění 

Zastavěná plocha:  959,713 m2 
Procento zastavění:  7,94% 
Obestavěný prostor:  3 249,03 m3 (provozní prostory) 
    3 688,84 m3 (garáž) 
    6 937,86 m3 (celkem) 
Čistá podlahová plocha: 753,59 m2 (provoz) 
    455,87 m2 (garáž) 
    1209,46 m2 (celkem) 
 Místnosti pro denní a noční pohotovost, zasedací místnost a kancelář velitele 
stanice jsou orientovány převážně jižním a západním směrem. Sklad a údržba hadic, 
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strojovna VZT, požární věž a technická místnost jsou orientovány severovýchodním 
směrem. 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost 

 Objekt je řešen jako železobetonový monolitický rámový skelet se základním 
rozměrem modulové sítě 5,0 a 6,5 m. Obvodový plášť tvoří nenosná sendvičová 
konstrukce z broušených keramických  tvárnic a kontaktního zateplovacího systému z 
polystyrénové tepelné izolace EPS 70 F. Objekt je nepodsklepený se dvěma 
nadzemními podlažími. 

Založení objektu: 

 Objekt je založen na stupňovitých železobetonových základových patkách (C 
20/25, B500), do kterých jsou vetknuty železobetonové sloupy monolitického rámového 
skeletu. Patky jsou založeny v hloubkách základové spáry od -1,450 m do -1,700 m. 
Pod nenosnými obvodovými a vnitřními stěnami tloušťek 300, 240 a 115 mm jsou 
základové pasy (výška zdiva přesahuje 3000 mm). Základové pasy jsou tvořeny pasy 
z prostého betonu C 12/15 o šířce 600, resp. 500 nebo 300 mm a výšky 300 mm 
betonovanými přímo do rýhy (bez bednění) v hloubce základové spáry -1,250 m (tj. cca 
-0,850 m pod UT). Na těchto pasech jsou uloženy tvarovky ztraceného bednění ve třech 
ředách o výšce 750 mm tak, že tvoří srovnávací vrstvu pro vytvoření desky podkladního 
betonu. Ta leží na 400 mm násypu zhutněné zeminy a 200 mm násypu zhutněného 
štěrkopísku. Na srovnanou podkladní vrstvu betonu v úrovni -0,200 m se uloží skladba 
podlahy o tloušťce 200 mm. V garáži jsou základové pasy pod nenosným zdivem 
založeny v hloubce -0,850 m. Jako podlahová konstrukce je zde navržena 190 mm ŽB 
deska (C 30/37, B500) uložená na 80 mm srovnávací vrstvě prostého betonu, 30 mm 
tepelné izolace XPS a 140 mm vrstvě zhutněného štěrkopísku. 
 Na desku podkladního betonu bude natavena hydroizolace z dvou asfaltových  
pásů (modifikovaný AP + oxidovaný AP natavený na penetračním nátěrem opatřený 
betonový povrch). Hydroizolace bude provedena dle pokynů daných výrobcem. 

Obvodové a vnitřní svislé  nosné konstrukce: 

 Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickými ŽB sloupy o předběžně 
stanoveném průřezu 400 x 400 mm z betonu C 20/25 a výztuže B500. Minimální krytí 
výztuže je stanoveno na 20 mm. Sloupy jsou vetknuty do základových patek a 
podepírají příčle rámového skeletu. Celková délka sloupů v jednom podlaží (bez příčle) 
činí 4000 mm. Sloupy jsou umístěny v osových vzdálenostech 5,0, resp. 6,5 m. V garáži 
činí délka sloupu (od vetknutí po příčel) 4150 mm, kromě krajních sloupů v blízkosti 
provozní části stanice, které jsou 4800 mm dlouhé, vetknuté do patek, založených ve 
větší hloubce, kvůli rovnoměrnému roznášení zatížení v základové spáře. 
 Obvodové nenosné zdivo je založené na základech z tvarovek ztraceného 
bednění. Zdivo tvoří broušené keramické tvárnice POROTHERM 30 Profi o rozměrech 
300 x 247 x 249 mm zděné na tenkovrstvou zdící mltu POROTHERM Profi. Zdivo 
z tvárnic PTH 30 Profi je předsazené před sloupy o 50 mm, aby bylo možné doplnit ŽB 
konstrukce o dostatečnou vrstvu tepelné izolace. Obvodová konstrukce je zateplena 
kontaktním zateplovacím systémem z polystyrénové tepelné izolace EPS 70 F tloušťky 
100 mm, resp. 150 mm v místě příčlí a sloupů. 
 Vnější omítka je silikonová, tenkovrstvá omítka certifikovaná pro použití 
v systému ETICS. v oblasti soklu je použita vnější tenkovrstvá, vodoodpudivá omítka 
s mozaikovou strukturou na tepelném izolantu z XPS tl. 80 mm. Oddělení obou povrchů 
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omítek je zajištěno pomocí PVC okapní lišty se sklotextilní výztužnou síťovinou 
vložené do spáry mezi tepelnými izolanty. Založení tepelné izolace (EPS) na 
zakládacích AL lištách se nedoporučuje vzhledem k teplotní roztažnosti hliníkových lišt 
a vytvoření tepelného mostu mezi izolačními deskami. 
 Vnitřní nenosné zdivo je tvořeno z broušených keramických tvárnic PTH řady 
Profi zděných na tenkovrstvou maltu PTH Profi. v objektu jsou navrženy příčky o 
tloušťkách příčkovek 300, 240 a 115 mm. Vnitřní omítky jsou vápenocementové strojní 
omítky tloušťky 16 mm. V případě omítání ŽB konstrukcí je nezbytně nutné použít 
adhezní můstek, např. tekutý základní nátěr pro aplikaci na železobeton Baumit 
Beton-Primer.  

Vodorovné nosné konstrukce 

 Objekt je navržen jako rámový ŽB skelet do kterého jsou vetknuty ŽB 
monolitické stropní desky tloušťek 180 mm, vyztužené v jednom směru a s rozpětím 
6100 mm. Nosná konstrukce střechy je shodná s nosnou konstrukcí stropu nad 1NP. 
V místě terasy je tloušťka stropní desky snížena na hodnotu 100 mm kvůli zajištění 
dostatečného prostoru pro uložení tepelné izolace nad stropem 1NP. 
 ŽB stropní desky jsou vetknuté do ŽB příčlí rámového skeletu, které mají 
předběžně stanovený průřez na 400 x 450 mm. Ve všech vodorovných ŽB konstrukcích 
bude použit beton stejné třídy jako v případě sloupů. Min. krytí výztuže je stanoveno na 
20 mm.  

Střešní konstrukce 

 Objekt je zastřešen střechami dvojího druhu. Provozní část je zastřešena 
jednoplášťovou plochou střechou s tepelnou izolací z EPS 100 S a hydroizolací 
z měkčeného PVC která je překryta 80 mm stabilizační vrstvou kačírku. V ploché střeše 
jsou navrženy 3 střešní vtoky a 3 pojistné přepady. Spádová vrstva je navržena 
z perlitbetonu o min. spádu 2,0%. 
 Garáže jsou zastřešeny plechovou střešní krytinou na celoplošném bednění 
z OSB desek. Ty jsou kotveny k latím 60 x 50 mm. Střecha je zateplena systémem 
nadkrokevní tepelné izolace z PIR pěny. Pojistná hydroizolační vrstva je vytvořena 
z foliové izolace systému DEKTRADE TOPDEK. Parotěsná zábrana je z téhož systému 
a tvoří ji nalepovací SBS asfaltové pásy pokládané na podkladní vrstvu z CETRIS 
desek. Nosnou konstrukcí střechy jsou lepené lamelové vazníky o rozpětí 21,5 m a 
osových vzdálenostech 2,6 m, které vynáší dřevěné vaznice na nichž spočívá skladba 
střešního pláště. 

Podlahové konstrukce 

 Podlahu v garáži tvoří železobetonová monolitická deska tloušťky 190 mm, 
která je v horním líci vyztužena vsypovou minerální směsí se zvýšenou odolností proti 
obrusu a vsakování kapalin (olejů apod.). Vsypová směs se aplikuje do čerstvě 
položeného betonu v tloušťce cca 3 mm. 
 Skladba podlahy 1NP v provozní části objektu má tloušťku 200 mm. Nášlapnou 
vrstvu tvoří epoxidová podlahová stěrka tl. cca 3 mm nanášená na roznášecí vrstvu 
armované betonové mazaniny tl. 70 mm. Tepelná izolace podlahy je z polystyrenu EPS 
100 GREY o tl. 120 mm. Ve vybraných místnostech je nášlapná vrstva z keramické 
dlažby. 
 Skladba podlahy 2NP má tloušťku 100 mm. Jako nášlapná vrstva je použita 
převážně epoxidová podlahová stěrka nanášená na roznášecí vrstvu armované betonové 
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mazaniny tl. 70 mm. V podlaze je navržena kročejová izolace z mineální vlny tl. 30 
mm.  

Výplně otvorů 

 Výplně otvorů jsou dvojího druhu. V prostoru schodiště, zasedací místnosti a 
místnosti pro denní pohotovost je použita výplň ze systému lehkého obvodového pláště 
– rastrovaná fasáda (ocelové sloupky a příčky s přerušeným tepelným mostem a 
izolačním dvojsklem). V ostatních případech jsou výplně otvorů plastové 
z pětikomorových profilů a zasklené izolačním dvojsklem. Garážová vrata jsou sekční 
ocelo-hliníková s lamelovým podstavcem vyplněným izolační PU pěnou. 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

ozn. název vypočtené U 
[W/(m2K)] 

UN20, UN, 

[W/(m2K)] 
posouzení 

A Střecha 1 0,285 0,640 vyhovuje 
B Střecha 2 0,158 0,240 vyhovuje 
C Obvodová stěna tl. 400 0,230 0,300 vyhovuje 
D Vnitřní stěna tl. 300 0,498 0,750 vyhovuje 
E Vnitřní stěna tl. 250 0,870 2,700 vyhovuje 
F Vnitřní stěna tl. 125 1,361 2,700 vyhovuje 
G Podlaha 1 0,771 1,200 vyhovuje 
H Podlaha 2 0,296 0,450 vyhovuje 
I Podlaha 3 0,846 2,20 vyhovuje 
J Střecha 3 0,348 0,350 vyhovuje 
K Terasa 0,230 0,240 vyhovuje 

V1 Garážová vrata 2,900 4,000 vyhovuje 
D1 Vchodové dveře 1,600 1,700 vyhovuje 
O1 Okenní otvor 1,140 1,500 vyhovuje 

 
Všechny konstrukce splňují požadavky na hodnotu součinitele prostupu tepla UN. 
Stavba byla s použitím obálkové metody zatříděná do kategorie B-úsporná dle 
energetického štítku obálky budovy. Průměrný součinitel prostupu tepla 
Uem = 0,29 W/(m2K). Objemový faktor tvaru budovy A/V = 0,478. 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a 
hydrogeologického průzkumu, 

 Geologické poměry v dané lokalitě se zdají být jednoduché. Při prohlídce 
okolních budov nebyly zjištěny žádné poruchy způsobené nepříznivými geologickými 
poměry. Nebude nutné provádět další inženýrsko geologický průzkum. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků, 

 Tato stavba nebude mít negativní vliv na okolí a okolní pozemky. Stavba bude 
prováděna takovým způsobem, aby nebyly překročeny hygienické limity. 

Vliv na zeleň: 

 Na pozemku, kde bude probíhat výstavba požární stanice, se nachází náletové 
dřeviny. Na OŽP MÚ ve Šternberku bude podána žádost o povolení k vykácení této 
zeleně za účelem výstavby. Množství vykácené zeleně bude adekvátně nahrazeno 
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předepsanou zelení. Nová zeleň bude vysazena zejména s ohledem na optické oddělení 
výjezdu požárních vozidel od obytných budov na protější straně ulice Poděbradova. 

Vliv na ovzduší: 

 Při provozu stanice se výrazně nezvýší emise škodlivin v dané oblasti. Kvalita 
ovzduší v okolí stavby bude nejvíce ovlivněna v průběhu její realizace. Negativní vliv 
na ovzduší při výstavbě lze minimalizovat dodržováním technologických a 
organizačních opatření: 
- udržování strojového parku v náležitém technickém stavu, 
- používání výhradně těch vozidel a stavebních mechanizmů, které splňují 
příslušné emisní limity dané platnou legislativou, 
- snižování prašnosti kropením, zejména v období dlouhodobého sucha, 
- dočišťování dopravních prostředků před vjezdem na veřejnou komunikaci a 
udržování používaných veřejných komunikaci v čistotě a pořádku dle §28 odst. 1 
zákona č. 13/1997. 

Vliv na vodu: 

 Odtokové poměry v lokalitě nebudou ovlivněny. Dešťové odpadní vody budou 
odváděny zvlášť do vsakovací jámy. Splaškové odpadní vody budou odváděny do 
jednotné kanalizace. Vybrané provozy požární stanice s nebezpečím úniku ropných 
látek a olejů budou napojeny na lapač olejů. 
 V průběhu realizace budou dodržována bezpečnostní opatření: 
- stroje a mechanizmy budou udržovány v bezvadném stavu, 
- prostor pro čištění vozidel bude zabezpečený proti kontaminaci půdy ropnými 
látkami, popř. vybaven sorbenty a jinými sorpčními prostředky pro okamžitou likvidaci 
ropných havárií. 

Odpady: 

 Komunální odpad (z provozu stavby) bude skladován v kontejneru na odpad v 
areálu požární stanice. Způsoby nakládání s komunálním odpadem budou dále 
upřesněny ve smlouvě mezi investorem (HZS Olomouckého kraje) a městem Šternberk. 
V době výstavby budou vznikat následující odpady katalogizované dle vyhlášky MŽP č. 
381/2001 Sb. – Katalog odpadů: 
 
Kód odpadu Název odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03 
20 01 11 Textilní materiály 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad 
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h) dopravní řešení 

 Stavba bude napojena na místní komunikaci, ulici Poděbradova, dvěma sjezdy z 
pozemku.  
 Hlavní výjezd požárních vozidel je směřován přes ulici Poděbradova přímo do 
ulice generála Eliáše, která bude sloužit jako nejkratší spojnice mezi výjezdem 
požárních vozidel a hlavním silničním tahem (I/46) Olomouc-Šternberk. 
 Výjezd požárních vozidel klade zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu a 
počítá s rekonstrukcí místní komunikace na parcele č. 1955, ulice generála Eliáše, 
zejména pak se zřízením nového asfaltového povrchu vozovky a zřízením dopravního 
značení a návěstidel signalizace pro zabezpečení vjezdu vozidel s právem přednostní 
jízdy u křížení ulic generála Eliáše a Olomoucké dle ČSN 73 6021 - Světelná 
signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel. Hlavní výjezd je veden přes 
komunikaci s přístupem chodců a proto je nutné jej vybavit světelnou a akustickou 
signalizací pro nevidomé dle §25 odst. 2 vyhlášky č. 30/2001 Sb. Vedlejší výjezd z 
areálu požární stanice je umístěn v téže ulici, přibližně 70 m severně od hlavního 
výjezdu. 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 

 Objekt se nachází v oblasti s radonovým indexem střední kategorie. Jako 
ochrana proti radonu bude použito souvrství ze dvou asfaltových pásů – modifikovaný 
asfaltový pás tl. 4 mm (např.  DEKTRADE GLASTEK 40 Special Mineral) a podkladní 
pás hydroizolace z oxidovaného asfaltového pásu tl. 4 mm (např. DEKTRADE Dekbit 
V60 S35). 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

 Stavební práce budou prováděny v souladu se zákoníkem práce č.262/2006 Sb., 
zákonem 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Dále musí být dodrženy požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby.  
 Všichni pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZP 
(bezpečnost a ochrana zdraví při práci). 



  

Závěr 

Projekt „Požární stanice typu P“ je zpracován v rozsahu odpovídajícím zadání 
bakalářské práce. Veškeré dokumenty a přílohy jsou vypracovány dle současné platné 
legislativy a platných technických norem. 
 
Textová část a její přílohy jsou zpracovány podle Směrnice rektora „Úprava, odevzdání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací“ a Směrnice děkana 
„Úprava, odevzdání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací 
na FAST VUT“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 24.5.2013 
 
 
 .………………………………………. 
 podpis autora 
 Jiří Raška 
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ČSN      Česká státní norma 
dl.       délka 
DN      světlý průměr potrubí 
EPS      expandovaný polystyrén 
HUP      hlavní uzávěr plynu 
HVŠ      hlavní vstupní šachta 
k.ú.      katastrální území 
KS      kus 
NP       nadzemní podlaží 
NTL      nízkotlaký (plynovod) 
OZN.      označení  
p.č.      parcelní číslo 
PD      projektová dokumentace 
PE      polyetylén 
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POZN.      poznámka 
PU      polyuretan (lepidlo, pěna) 
PÚ      požární úsek 
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RD      rodinný dům 
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TL.      tloušťka 
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ρ      objemová hmotnost 
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R       tepelný odpor 
U       součinitel prostupu tepla 
(jednotky veličin jsou uvedeny přímo ve výpočtech) 
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