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Anotace 

 Vypracovala: Lukáš Kolibík 

 Téma: Policejní stanice  

  Zadáním diplomové práce je zpracování projektu policejní stanice, kde je 

úkolem provést návrh a výpočet jednotlivých otopných zařízení s návrhem způsobu napojení 

na CZT. Součástí projektu je také schematické napojení výměníkové stanice na CZT a způsob 

rozvržení rozvodů vytápění s otopnými tělesy, již jsou deskové radiátory.  

 Dále práce obsahuje výkresovou dokumentaci stavební části pro realizaci stavby 

upravenou pro potřeby technického zařízení budov, průvodní zprávu, souhrnou technickou 

zprávu, technickou zprávu stavební části, technickou zprávu způsobu napojení na CZT, 

výkresovou dokumentaci a přílohy. Diplomová práce je zpracována v rozsahu 48 stran. 

Klíčová slova: Policejní stanice, vytápění, centrální zásobování teplem 

 

Annotation 

 

 Developed: Lukáš Kolibík 

 Theme: The Police Station 

 By entering thesis is the project of police station where the responsibility for the 

design and calculation of individual heating device with a proposal for how to connect to the 

central heating. The project also includes a schematic exchanger connected to the district 

heating stations and the way the layout of the heating system with radiators, panel radiators 

are already. 

The work includes drawings of building parts for the construction project adapted to 

the needs of building equipment, accompanying the report, the summary technical report, 

technical report building parts, technical report on the connection method CZT, drawings and 

notes. The thesis is elaborated to the extent 48 pages.  

 

Keywords: The police Station, heating, central heating 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

CZT    Centrální zásobování teplem 

ČSN   Česká technická norma 

ČSN EN  Harmonizovaná Evropská norma 

EPS   Expandovaný polystyren 

HI   Hydroizolace 

NP   Nadzemní podlaží 

PD   Projektová dokumentace 

PE   Polyetylen 

SO   Stavební objekt 

SV   Studená voda 

TI   Tepelná izolace 

TV   Teplá voda 

U   Součinitel prostupu tepla [W/m2
K] 

VK   Ventil kompakt 

tl.   Tloušťka [mm] 
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1. ÚVOD 

 

Zadáním diplomové práce je vypracování projektu budovy policejní stanice, kde je 

úkolem provést návrh a výpočet jednotlivých otopných zařízení s návrhem způsobu napojení 

na CZT. Budova je navržena jako novostavba v zastavěné lokalitě Orlová – Poruba. Jedná se 

o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s bezbariérovým přístupem. Objekt je navržen 

z konstrukčního systému VELOX. Projekt byl vypracován jako projekt pro provádění staveb. 

Stavební část projektu je v rozsahu potřeb TZB. 

 

Návrh rozvodů ústředního topení je řešen rozdělením na větve pro severní a jižní stranu 

objektu zvlášť s ovládáním ekvitermní regulací, která uživatelům zajišťuje komfortní dodávku 

tepla.  

 

Jako varianta vytápění je zvoleno řešení horkovodní předávací stanicí, kde teplá voda a 

topná voda jsou připravovány průtokově skrze deskové výměníky tepla, do kterých je 

přivedeno horkovodní potrubí. 

 

Diplomová práce je rozdělena na části textovou, výkresovou a přílohy. V textové části 

je obsažena technická zpráva konstrukčního řešení objektu a dokumentace zařízení pro 

vytápění s návrhem způsobu napojení na CZT. Výkresovou část tvoří výkresy pozemního 

stavitelství a výkresy TZB. Výkresy jsou uvedeny v obsahu výkresové dokumentace. Přílohy 

tvoří výstupy z programů stavební fyziky a výpočty, které jsou nutné pro vypracování 

projektu. 
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

2.1. Identifikační údaje 

Název akce:     Policejní stanice 

  Místo stavby:     Slezská 1370, 735 13 Orlová 

  Parcela číslo:     2958/9 

  Kraj:      Moravskoslezský 

  Okres:      Karviná 

  Stavební úřad:     Orlová 

  Investor:     město Orlová 

        Osvobození 796, 735 14 Orlová  

  Generální dodavatel a zhotovitel:  bude vybrán ve výběrovém řízení 

  Architekt projektu:    Bc. Lukáš Kolibík 

        Vysoká škola báňská – TUO 

        Fakulta stavební 

  Stupeň:     Realizační dokumentace 

  Konzultant:     Ing. Petra Tymová, Ph.D. 

        Ing. Filip Čmiel  

 

2.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

Stavební parcela č. 2958/9 se nachází v centrální části Orlová – Poruba v zastavěném 

území. V současné době se pozemek nijak nevyužívá. Na pozemek není žádný vjezd. V době 

výstavby bude proveden provizorní vjezd na staveniště z ulice Gagarinova. V ose východ-

západ je pozemek mírně svažitý.  Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé dřeviny. Investor 

je zároveň vlastníkem pozemku. Projekt pro stavební povolení a realizační dokumentace 

stavby byly zpracovány na základě vypracovaného architektonického návrhu budovy. 
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Plocha pozemku:     2346 m
2 

(51x46m) 

Zastavěná plocha:     682 m
2
 

Zpevněné plochy:     1400 m
2
 

Zastavěná plocha včetně zpevněných ploch:  2082m
2
 

 

 

 

 

Obr.č. 1 
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2.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Inženýrsko-geologický průzkum 

 Na místě proběhlo detailní prohlídnutí pozemku včetně dotčeného okolí a také proběhl 

geologický průzkum k zjištění geotechnických poměrů v podloží navrhované stavby- 

únosnosti zeminy a hladiny spodní vody. Z Důvodů případných proti-radonových opatření 

proběhlo také měření radonu. 

Radonový výzkum a jeho výsledky 

Dle radonového výzkumu se zkoumaný pozemek nachází v kategorii nízkého 

radonového indexu. 

Dopravní infrastruktura 

 V prostoru okolo policejní stanice budou zřízena dvě parkoviště. Ze severní strany 

bude zřízeno parkoviště pro využití civilními osobami v podobě návštěv policejní stanice. Ze 

strany jižní budou parkovací prostory pro služební účely. Tyto se nachází v prostorách, kde 

civilní osoby nemají přístup a bude zde probíhat přesun zadržených osob do budovy. Tyto 

parkovací prostory budou oploceny. V těsném okolí stavby budou vybudovány dvě nové 

komunikace ke snadnějšímu přístupu. 

Voda, odběr a spotřeba vody 

 Bude provedeno napojení na stávající vodovodní řad. Vnitřní vodovod bude proveden 

plastovým potrubím opatřeným izolací. 

Splaškové a dešťové vody 

 Budou odváděny jednotnou stokovou sítí. 

Elektrická energie 

 Provoz objektu vyžaduje dodávku elektrické energie pro celkový chod objektu. 

V objektu se nadále bude nacházet záložní zdroj pro případný výpadek elektrické energie 

z důvodů možného poškození dat a nutného neustálého chodu hlídkové a územní služby, která 
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využívá pozorovací kamerový systém města Orlová. Objekt bude dle pokynů poskytovatele a 

provozovatele elektrické energie napojen na veřejnou síť. 

Sdělovací vedení 

Objekt bude připojen vzdušním napojením k internetu a rovněž z důvodů vlastní 

telefonní ústředny na telefonní komunikační síť. 

2.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny požadavky předepsané správci sítí a dotčenými orgány budou splněny. 

2.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu jsou v projektu respektovány, zejména vyhláška 

č.137/1988 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky 

č.491/2006 Sb. a vyhlášky č.502/2006 Sb. 

2.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

Koncept objektu vychází z pravidel vymezených regulačním plánem města Orlová. 

2.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

Tyto nejsou určeny. 

2.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby:    16 měsíců 

Zahájení stavby:      březen 2014 

Dokončení stavby:      květen 2015 

 

Postup výstavby: 

 - Vizuální prohlídka parcely před započetím stavebních prací 

 - Geologický průzkum 
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 - Vytýčení stavby 

 - Provedení stavby 

 - Napojení na inženýrské sítě 

 - Vyhotovení a následné napojení příjezdových komunikací 

 - Korektura zpevněných ploch 

 - Úprava terénu 

 - Vyhotovení oplocení 

2.9 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 

Objekt policejní stanice bude využívat 50 státních zaměstnanců. 

Plocha pozemku:     2346 m
2 

(51x46m) 

Zastavěná plocha:     682 m
2
 

Zpevněné plochy:     1400 m
2
 

Zastavěná plocha včetně zpevněných ploch:  2082m
2
 

Zastavěná plocha 1.NP:    682 m
2
 

Zastavěná plocha 2.NP:    672 m
2
 

Výška objektu:      7.660 m  

Celkový obestavěný prostor:    4845 m
3 
 

Rozpočet stavby:     29 340 000,-Kč (podle ceny 6055,-Kč/m3
) 
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3. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

3.1.1 Zdůvodnění výběru a zhodnocení hodnocení staveniště 

 Tuto lokalitu si pro plánovanou stavbu vybral investor, jenž plánuje využití parcely 

pro stavbu policejní stanice. Parcela se nachází v centrální části Orlová – Poruba. Terén je 

svažitý ve východo-západní ose. Lokalita byla také vybrána z důvodu snadné dostupnosti pro 

civilní osoby, konkrétně obyvatele města Orlová.  

3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt s dvěma parkovišti. Nosná konstrukce 

byla navržena ze systému VELOX. Samotná budova bude zastřešena pultovou střechou 

s klasickým pořadím vrstev. Hlavní vsup do budovy je situován na sever. Tento slouží 

především civilním osobám. Následuje dispečink a recepce pro komunikaci s civilními 

osobami. Za recepcí se nachází výslechová místnost, WC pro civilní osoby, chodba 

k propojení schodištěm s druhým nadzemním podlažím. Dále je první nadzemní podlaží 

zpřístupněno pouze služebním účelům. Na severní straně se nachází šatny s umývárnami jak 

mužské tak ženské. Za místností dispečinku je sklad zbraní. Na jižní straně se nachází dvě 

místnosti pro výkon služby, výslechová a advokátní místnost. Advokátní místnost je 

vybavena mříží, aby bylo zamezeno přímému kontaktu mezi zadrženým a jeho advokátem. 

Nachází se zde také policejní cely a to konkrétně jedna cela krátkodobého zadržení, určená 

pro krátkodobé umístění osoby omezené na osobní svobodě na dobu nezbytně nutnou, nejdéle 

však v celkovém součtu na 6 hodin, není-li možné nebo účelné tuto osobu umístit do cely pro 

vícehodinové umístění, a dvě cely dlouhodobého zadržení, určené pro vícehodinové umístění 

osoby omezené na osobní svobodě na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však ve lhůtě stanovené 

právním předpisem. Cely, výslechová místnost, advokátní místnost a místnosti výkonu služby 

jsou propojeny chodbou, která je napojena na vedlejší vstup do budovy. Tento je situován na 

jih a slouží pouze ke služebním účelům a eskortě zadržených osob. Druhé nadzemní podlaží 

je celé propojeno chodbou. Na severní straně je objekt tvořen zasedací místnosti, která je 

určená i ke schůzím ve stavu nouze, technologickou místností, jenž tvoří mozek celého 

objektu a kancelářemi Policie české republiky. Na jižní straně se nachází rovněž kanceláře 
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Policie české republiky, kuchyňka, místnost pro hlídkovou a územní službu s napojením na 

kamerový systém města Orlová, temná a rekogniční místnost pro bezpečné rozpoznávání 

osob.  

Zastavěná plocha:     682 m
2
 

Zastavěná plocha 1.NP:    682 m
2
 

Zastavěná plocha 2.NP:    672 m
2
 

Výška objektu:      7.660 m  

Celkový obestavěný prostor:    4845 m
3  

 

3.1.3 Technické řešení 

Výkopy a základy  

 V první řadě bude provedena skrývka ornice, až poté můžou začít výkopové práce. 

Zeminu budeme deponovat na určeném místě přímo na stavebním pozemku. Tato bude 

v závěru prací použita k terénním úpravám. Budou hloubeny výkopy určené základovým 

pásům a desce. Dílčí výkopy se odvíjí dle průběhu terénu na pozemku výškového usazení 

spodní hrany železobetonové základové desky. Jak základové pásy, tak železobetonová deska 

budou z prostého betonu C25/30 – XC1. Základové pásy budou provedeny na hloubku 1 000 

a 1 300mm. Do železobetonové základové desky bude vložena kari síť s průměrem drátů 

8mm a oky 150/150mm. Než bude provedena betonáž základů, zhutní se štěrkový násyp 

frakce 16 – 32 mm o tloušťce 100 mm. Výkopové práce je nutné provádět dle platných 

nařízení a norem. Při obhlídce výkopů bude určeno jejich svahování. Všechny prostupy 

základovými konstrukcemi musí být provedeny před betonáží pomocí bednících prvků a musí 

odpovídat požadavkům statika. Všechny prostupy skrze základovou desku musí být důkladně 

vodotěsně uzavřeny. Před zásypem je nutné prostupující potrubí a kabeláž předat k technické 

kontrole stavebnímu dozoru. Na místě byl proveden hydrogeologický a radonový průzkum. 

Svislé konstrukce 

 Konstrukční systém příčný i podélný je stěnového typu. Nosné stěny jak vnější tak 

vnitřní jsou provedeny systémem VELOX tl. 420mm. Při montáži je nutno dodržet všech 

platný systémových nařízení a předpisů systému VELOX. S realizátorem bude zkonzultováno 

celkové řešení obvodových stěn. Nosné vnější stěny budou tvořeny skladbou stěny XL 42 
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plus (deska WS 35mm, EPS 235 plus 200mm, beton 150mm, deska WSD 35mm). Nosné 

vnitřní stěny budou tvořeny skladbou stěny LL22 (deska WSD 35mm, beton 150mm, deska 

WSD 35mm). Nenosné příčky budou v systému VELOX tloušťky 100mm (WS50,WS50). 

Příčky se budou vyzdívat do výšky cca 25mm pod úroveň stropní konstrukce. Spára se bude 

následně vyplňovat montážní PUR pěnou.  

Překlady a průvlaky 

 Překlady a průvlaky budou rovněž provedeny systémem VELOX. 

Vodorovné konstrukce 

 Vodorovné stropní konstrukce budou rovněž provedeny systémem VELOX. Strop 

VELOX je tvořen prefabrikovanými štěpkocementovými stropními prvky VELOX, 

prostorovými stropními ocelovými nosníky a přebetonováním z betonu C20/25 – XC1. Věnec 

je rovněž tvořen železobetonem C20/25 – XC a nosnou výztuží 10 505 (R). V příloze č. 2 je 

popsána skladba střešní konstrukce. 

Schodiště 

 Schodiště bude monolitické železobetonové a bude vzájemně propojovat první a druhé 

nadzemní podlaží. V příloze č. 1 je podrobně popsán návrh s rozměry a tvarem schodiště. 

Výplně otvorů 

 Otvory okenní budou osazeny plastovými 6ti komorovými okny s izolačním 

dvojsklem a dveřní budou osazeny dřevěnými dveřmi s částečným zasklením bezpečnostním 

sklem Standard S21. 

Omítky, fasády 

 Omítky v jednotlivých místnostech budou provedeny interiérové vnitřní omítky 

sádrově bílé barvy. Řešení vnějších povrchů omítkou Baumit thermo je patrné z výkresu 

pohledů. S dodavatelem omítkových hmot bude řešeno tenkovrstvé provedení. Finálně se 

bude provádět vyrovnávací vrstva do lepidla natáhnutím perlinky na celou plochu a konečná 

Baumit thermo omítka. 
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Vnější plochy 

 Nové zpevněné plochy v podobě dvou parkovacích ploch před a za objektem budou 

napojeny rovněž nově vybudovanými komunikacemi na stávající veřejné komunikace 

Gagarinova a Československé armády viz výkres situace. Okolo parkovacích ploch budou 

zhotoveny komunikace pro pěší. 

Hrubé terénní úpravy 

 Počátkem hrubých terénních úprav bude celkové sejmutí ornice v tloušťce 150mm. Po 

odhumusování budou provedeny hrubé terénní úpravy, které vytvoří výchozí základní rovinu 

budoucím konstrukcím stavebního objektu. Z vybudované vodorovné roviny budou vycházet 

všechny následující stavební práce. Na zemní deponii na pozemku investora bude uložen 

humus, který bude použit ke zpětnému ohumusování zelených ploch při konečných zemních 

pracích. Veškeré nezpevněné plochy budou upraveny do konečného stavu při dokončení 

stavby. Tyto budou opatřeny vrstvou humusu o tloušťce 150mm a osety trávou. Dle 

požadavků investora bude případně vysázena další zeleň. 

Oplocena bude pouze parkovací plocha jižního parkoviště využívaného ke služebním účelům. 

Bude rovněž vybudována příjezdová brána se závorou. 

3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura 

 Budou vystavěny dvě nové komunikace z východní a západní strany objektu, kterými 

budou rovněž propojeny ulice Gagarinova a Československé armády. Ze západní komunikace 

bude vystavěn příjezd na obě vybudovaná parkoviště. 

Voda, odběr a spotřeba 

 Lokalita umístění objektu je zásobovaná vodovodním řadem s pitnou vodou, na který 

bude novostavba napojena. U jižní hranice pozemku bude zhotovena vodoměrná šachta, z této 

bude dále vézt rozvod vody do objektu.  

Splaškové a dešťové vody 

 Splaškové a dešťové vody se budou odvádět do jednotné kanalizační stoky. 
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Centrální zásobování teplem 

 Objekt bude napojen na rozvody horkovodního dálkového potrubí v příslušné 

napojovací šachtě. Z této budou přivedeny do technické místnosti objektu nacházející se na 

západní straně budovy, viz výkres situace. 

3.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury  

 Řešení dle koordinační situace. Na východní a západní straně bude objekt napojen na 

stávající zpevněnou komunikaci.  

3.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Vyznačené limitní hranice určené zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších přepisů, v příloze č. 1, kategorie II objekty svým 

projektovým rozsahem nepřesahuje. Na ploše výstavby nejsou zastoupeny žádné pozemky pro 

plnění funkce lesa. 

3.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 Objekt je řešen jako plně bezbariérový. V celém objektu, jak v prvním tak druhém 

nadzemním podlaží se nenachází dveřní prahy. Z důvodu umístění temné a rekogniční 

místnosti v druhém nadzemním podlaží bude zhotoven výtah s rozměry výtahové klece 

1100x1400mm určené pro přepravu člověka na vozíku a jeho obsluhy.  

3.1.8 Průzkumy a měření 

 Proběhla podrobná prohlídka pozemku a jeho okolí. Prohlídka byla shledána jako 

dostačující, čímž dimenze základů pro nepříznivé geologické podmínky nahradila vlastní 

geologický průzkum. Byl měřen i radon s východiskem – nízké radonové riziko. 

Seizmické poměry 

 Dle [23] není v těchto podmínkách nutností zabezpečit stavbu proti účinkům 

seizmických sil. V dotčeném území není rovněž nebezpečí sesuvů půd. 
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Radonové poměry 

 Po provedení radonového průzkumu byla zjištěna nutnost protiradonového opatření 

pro nízké radonové riziko dle [24]. Hydroizolační folie o tloušťce 1,5mm, která byla 

navržena, bude jako ochrana proti radonu naprosto dostačující. 

Klimatické poměry 

 Klimatické poměry dotčeného území byly určeny reliéfem krajiny, větrnými a 

srážkovými poměry a zeměpisnou výškopisnou polohou. Údaje byly získány ze zpracované 

rajonizace klimatických oblastí – Klimatické oblasti Československa (1971) 

3.1.9 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty  

Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: 

 SO 01-08 – Policejní stanice 

 ÚT 01-04 – Vytápění 

3.1.10 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 

 Rozsahem dílo nepodléhá posuzování vlivu staveb na životní prostředí ve znění [25], 

negativní vliv na přilehlé okolí není předpokládán. Není předpokládán hluk ze stacionárních 

zdrojů a překročení limitů vzhledem k okolnímu prostranství a okolní zástavbě není vůbec 

předpokládáno překročení limitů podle [26]. 

3.1.11 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 Během realizací je nutné striktně dodržovat projekt, veškeré platné ČSN, včetně 

BOZP, veškeré předpisy i s technologickými postupy danými výrobci jednotlivých výrobků a 

materiálů. Pouze příslušné osoby způsobilé vykonávat a provádět speciální pracovní úkony 

v průběhu stavby smí tuto činnost vykonávat. Každý zaměstnanec musí být v oboru BOZP 

řádně proškolen. 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 Celý konstrukční systém objektu je navržen systémem VELOX, svislé i vodorovné 

konstrukce. Uložení svislých a vodorovných konstrukcí je na základových betonových 
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pásech. Konstrukce navrhovaného objektu splňuje současné ČSN, platné stavební zákony a 

související předpisy, je certifikovaná výrobcem – VELOX a dodavatelem stavby. Veškeré 

konstrukce objektu jsou dle statického výpočtu vyhovující. Statický výpočet není součástí 

dokumentace. 

3.3 Požární bezpečnost 

 Jedná se o stavbu jednoduchou s obvyklými požadavky požární bezpečnosti. Veškeré 

svislé a vodorovné konstrukce budou provedeny materiálem, jenž nešíří požár. Veškeré 

osazení otvorů bude provedeno a navrženo tak, aby splňovalo danou odolnost. 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Spalovací zdroje  

 V objektu se nenachází žádný spalovací zdroj. 

3.5 Bezpečnost při užívání 

 Pro rychlou eliminaci požáru se budou realizovat potřebné protipožární technické 

opatření. 

 Návrh veškerých konstrukcí a stavebního technického řešení interiéru a exteriéru je 

řešen tak, aby zajistil maximální bezpečnost a ochranu zdraví uživatelů i návštěvníků objektu. 

Je důležité dodržovat veškeré předpisy pro stavbu, montáž a provádění prací na stavbě, 

obzvláště dodržovat ustanovení podle [27]. 

3.6 Ochrana proti hluku 

 Stavba kvůli své vzdálenosti od sousedních objektů nebude hlukově rušivá, i přes to 

budou provedena opatření pro maximální snížení míry obtěžování hlukem v okolí těmito 

opatřeními: 

- Činnost na stavbě bude prováděna pouze v pracovních dnech, konkrétně v časovém 

vymezení od 7 hod do 20 hod. 

- Způsob, průběh a termín hlučných prací bude obyvatelům v okolí včas oznámen. 

- Na veřejném místě bude vyvěšeno jméno včetně kontaktů na osobu zodpovědnou za 

provádění stavebních prací. 
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- S příslušným odborem orgánu ochrany veřejného zdraví bude projednán termín 

stavebních prací. 

- Hlukově významné stavební práce budou organizací prací a technikou na maximum 

zkráceny. 

-  při práci na staveništi bude použito pouze vybavení a nářadí v dobrém technickém 

stavu 

V případě dodržení výše uvedených opatření bude realizování výstavby záměru 

bezproblémově zrealizovatelné a dotčenému okolnímu venkovnímu prostředí bude hluková 

zátěž únosná 

3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

 Obvodová nosná konstrukce, podlaha na zemině, střecha a výplně otvorů vyhovuje 

normovým požadavkům prostupu tepla konstrukcí dle [16]. 

3.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 Přístup hlavním vchodem ze severní strany objektu je řešen jako plně bezbariérový. 

Na nově realizovaných pěších komunikacích okolo objektu budou zhotoveny vodící linie 

v podobě vyvýšených obrubníků a kontrastní pásy. Kontrastní pásy budou rovněž řešeny 

uvnitř objektu ve výši očí ve výšce 1,5m. Pro osoby s omezenou schopností pohybu se 

v prvním nadzemním podlaží nachází WC. Bude zde také zhotoven výtah o rozměru výtahové 

klece 1100x1400mm pro osobu sedící na invalidním vozíku a obsluhu vozíku v případě 

nutnosti dopravit osobu upoutanou na invalidní vozík do druhého nadzemního podlaží. 

Veškeré dveře v objektu jsou řešeny jako bezprahové. 

3.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

 Tato tématika se řeší individuální potřebou. Konstrukce podlahy přilehlé na zemině 

bude chráněna proti účinkům zemní vlhkosti pomocí hydroizolací. Proti úderům blesků a 

účinkům bludných proudů bude objekt chráněn dle rozhodnutí investora buď pomocí 

uzemňovací soustavy umístěné pod základovou konstrukcí, nebo tyčovými bleskosvody 

zabitými do zeminy.  
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3.10 Ochrana obyvatelstva 

 Z důvodu lokality bude na ochranu obyvatelstva kladen velký důraz. Celá stavba bude 

oplocena a bude znemožněn přístup na staveniště. Stavba bude v nočních směnách hlídána. 

3.11 Inženýrské stavby 

a.) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 Splaškové a dešťové vody se budou odvádět do jednotné kanalizační stoky. Návrh 

není předmětem této projektové dokumentace 

b.) Zásobování vodou 

 Lokalita umístění objektu je zásobovaná vodovodním řadem s pitnou vodou, na který 

bude novostavba napojena. U jižní hranice pozemku bude zhotovena vodoměrná šachta, z této 

bude dále vézt rozvod vody do objektu.  

c.) Zásobování energiemi 

 Provoz objektu vyžaduje napojení elektrické energie. Podrobný návrh zásobování 

elektrickou energií není předmětem této projektové dokumentace. 

d.) Řešení dopravy 

 Nové komunikace vybudované na východní a západní straně budou vzájemně 

propojeny se stávajícími komunikacemi Gagarinova a Československé armády. Na severní a 

jižní straně objektu budou zhotovena parkoviště určené civilním osobám (severní parkoviště) 

a služebním účelům (jižní strana). 

e.) Povrchové úpravy okolí stavby  

 Povrchové úpravy mimo parkovací plochy a komunikace pro pěší budou osety travním 

porostem a dle požadavků investora bude vysázena zeleň. 

Hrubé terénní úpravy 

  Počátkem hrubých terénních úprav bude celkové sejmutí ornice v tloušťce 

150mm. Po odhumusování budou provedeny hrubé terénní úpravy, které vytvoří výchozí 
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základní rovinu budoucím konstrukcím stavebního objektu. Z vybudované vodorovné roviny 

budou vycházet všechny následující stavební práce. Na zemní deponii na pozemku investora 

bude uložen humus, který bude použit ke zpětnému ohumusování zelených ploch při 

konečných zemních pracích. Veškeré nezpevněné plochy budou upraveny do konečného stavu 

při dokončení stavby. Tyto budou opatřeny vrstvou humusu o tloušťce 150mm a osety trávou. 

Dle požadavků investora bude případně vysázena další zeleň. 

f.) Elektronické komunikace, sdělovací prostředky 

 Bude zde zhotoven dispečink linky 158 a 155 pro město Orlovou. Připojení je vedeno 

optickým kabelem okolo objektu.  

Připojení sdělovacích prostředků není součástí této projektové dokumentace. 

3.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 Výrobních a nevýrobních technologických zařízení staveb není pro tuto projektovou 

dokumentaci uvažováno.  
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4. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

4.1 Informace o staveništi 

 Stavební parcela se nachází v obci Orlová v části Poruba v zastavěném území. 

Územním plánem je parcela určena ku zastavění. Celková výměra parcely č. 2958/9 činí 

2346m
2. Je svažitá ve východo-západní ose. Parcela není oplocena a nenachází se zde žádné 

stavby. Parcela je zatravněna bez výskytu stromových porostů. Charakterem stavby nejsou 

vyžádána žádná zvláštní opatření týkající se zařízení staveniště. Staveniště se bude nacházet 

na jižní části stavební parcely. Zemina, která bude při výkopech získána, se bude deponovat 

na této části a následně z části použita na terénní úpravy. 

4.2 Významné sítě technické infrastruktury 

 Významné sítě technické infrastruktury nebudou dotčeny. 

4.3 Napojení staveniště na energie 

 Napojení bude zajištěno stavební přípojkou. Po domluvě s dodavatelem musí investor 

toto napojení zajistit. 

4.4 Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob 

 Z důvodu nutnosti zamezení vstupu třetích osob do prostorů staveniště bude pozemek 

oplocen a staveniště bude výrazným způsobem označeno. Je zapotřebí dodržování veškerých 

bezpečnostních předpisů. 

4.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště 

 V rámci zaručení bezpečnosti provozu a sousedních území musí být uspořádání 

staveniště v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, normami, vyhláškami a zákony 

4.6 Řešení zařízení staveniště 

 Žádné zvláštní zařízení staveniště není vyžadováno. Prozatímně budou použity 

provizorní objekty v podobě stavebních buněk, kontejnerů a chemického WC. Odpad 
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vytvořen při stavebních pracích se bude skladovat pouze dočasně a bude v pravidelných 

periodách odvážen dle příslušných předpisů. 

 Ukončením výstavby dojde k odvozu provizorních objektů a následně budou 

provedeny vegetační úpravy pozemku. 

4.7 Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 Tento typ staveb se na staveništi nebude nacházet. 

4.8 Uspořádání a bezpečnost staveniště 

 Staveniště se bude vybavovat podle BOZP plánu. Každý pracovník musí být 

doložitelně proškolen o bezpečnosti práce. Veškeré montážní předpisy, které udávají výrobci, 

či výkresová dokumentace musí být při provádění prací striktně dodržovány. Povinností 

dodavatele je zajištění vyhovujících sociálních podmínek všem zaměstnancům. 

4.9 Ochrana životního prostředí 

 Případné znečištění okolního prostředí musí být dodavatelem odstraněno, avšak tento 

musí zajistit, aby ke znečištění vůbec nedocházelo. Veškerý odpad je nutné odvážet na 

příslušnou skládku, či místo určené ke svozu odpadu. Musí být dodrženy maximální přípustné 

hodnoty hluku a vibrací. Veškerý materiál, který bude použitý na stavbě, je zdravotně 

nezávadný. 

4.10 Lhůta výstavby 

 Zahájení výstavby je plánováno na březen 2013. Předpokládaná lhůta výstavby je 16 

měsíců, čili předpokládané dokončení je plánováno na květen 2015. 
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5. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI 

 

5.1 Zhodnocení staveniště 

 Tuto lokalitu si pro plánovanou stavbu vybral investor, jenž plánuje využití parcely 

pro stavbu policejní stanice. Parcela se nachází v centrální části Orlová – Poruba. Terén je 

svažitý ve východo-západní ose. Lokalita byla také vybrána z důvodu snadné dostupnosti pro 

civilní osoby, konkrétně obyvatele města Orlová.  

5.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt s dvěma parkovišti. Nosná konstrukce 

byla navržena ze systému VELOX. Samotná budova bude zastřešena pultovou střechou 

s klasickým pořadím vrstev. Hlavní vsup do budovy je situován na sever. Tento slouží 

především civilním osobám. Následuje dispečink a recepce pro komunikaci s civilními 

osobami. Za recepcí se nachází výslechová místnost, WC pro civilní osoby, chodba 

k propojení schodištěm s druhým nadzemním podlažím. Dále je první nadzemní podlaží 

zpřístupněno pouze služebním účelům. Na severní straně se nachází šatny s umývárnami jak 

mužské tak ženské. Za místností dispečinku je sklad zbraní. Na jižní straně se nachází dvě 

místnosti pro výkon služby, výslechová a advokátní místnost. Advokátní místnost je 

vybavena mříží, aby bylo zamezeno přímému kontaktu mezi zadrženým a jeho advokátem. 

Nachází se zde také policejní cely a to konkrétně jedna cela krátkodobého zadržení, určená 

pro krátkodobé umístění osoby omezené na osobní svobodě na dobu nezbytně nutnou, nejdéle 

však v celkovém součtu na 6 hodin, není-li možné nebo účelné tuto osobu umístit do cely pro 

vícehodinové umístění, a dvě cely dlouhodobého zadržení, určené pro vícehodinové umístění 

osoby omezené na osobní svobodě na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však ve lhůtě stanovené 

právním předpisem. Cely, výslechová místnost, advokátní místnost a místnosti výkonu služby 

jsou propojeny chodbou, která je napojena na vedlejší vstup do budovy. Tento je situován na 

jih a slouží pouze ke služebním účelům a eskortě zadržených osob. Druhé nadzemní podlaží 

je celé propojeno chodbou. Na severní straně je objekt tvořen zasedací místnosti, která je 

určená i ke schůzím ve stavu nouze, technologickou místností, jenž tvoří mozek celého 

objektu a kancelářemi Policie české republiky. Na jižní straně se nachází rovněž kanceláře 

Policie české republiky, kuchyňka, místnost pro hlídkovou a územní službu s napojením na 
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kamerový systém města Orlová, temná a rekogniční místnost pro bezpečné rozpoznávání 

osob.  

Zastavěná plocha:     682 m
2
 

Zastavěná plocha 1.NP:    682 m
2
 

Zastavěná plocha 2.NP:    672 m
2
 

Výška objektu:      7.660 m  

Celkový obestavěný prostor:    4845 m
3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE   Policejní stanice  

27 

 

5.3 Technické řešení 

 

Obr.č. 2 
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5.3.1 Výkopy a základy 

 V první řadě bude provedena skrývka ornice, až poté můžou začít výkopové práce. 

Zeminu budeme deponovat na určeném místě přímo na stavebním pozemku. Tato bude 

v závěru prací použita k terénním úpravám. Budou hloubeny výkopy určené základovým 

pásům a desce. Dílčí výkopy se odvíjí dle průběhu terénu na pozemku výškového usazení 

spodní hrany železobetonové základové desky. Jak základové pásy, tak železobetonová deska 

budou z prostého betonu C25/30 – XC1. Základové pásy budou provedeny na hloubku 1 000 

a 1 300mm. Do železobetonové základové desky bude vložena kari síť s průměrem drátů 

8mm a oky 150/150mm. Než bude provedena betonáž základů, zhutní se štěrkový násyp 

frakce 16 – 32 mm o tloušťce 100 mm. Výkopové práce je nutné provádět dle platných 

nařízení a norem. Při obhlídce výkopů bude určeno jejich svahování. Všechny prostupy 

základovými konstrukcemi musí být provedeny před betonáží pomocí bednících prvků a musí 

odpovídat požadavkům statika. Všechny prostupy skrze základovou desku musí být důkladně 

vodotěsně uzavřeny. Před zásypem je nutné prostupující potrubí a kabeláž předat k technické 

kontrole stavebnímu dozoru. Na místě byl proveden hydrogeologický a radonový průzkum. 

5.3.2 Svislé konstrukce 

 Konstrukční systém příčný i podélný je stěnového typu. Nosné stěny jak vnější tak 

vnitřní jsou provedeny systémem VELOX tl. 420mm. Při montáži je nutno dodržet všech 

platný systémových nařízení a předpisů systému VELOX. S realizátorem bude zkonzultováno 

celkové řešení obvodových stěn. Nosné vnější stěny budou tvořeny skladbou stěny XL 42 

plus (deska WS 35mm, EPS 235 plus 200mm, beton 150mm, deska WSD 35mm). Nosné 

vnitřní stěny budou tvořeny skladbou stěny LL22 (deska WSD 35mm, beton 150mm, deska 

WSD 35mm). Nenosné příčky budou v systému VELOX tloušťky 100mm (WS50,WS50). 

Příčky se budou vyzdívat do výšky cca 25mm pod úroveň stropní konstrukce. Spára se bude 

následně vyplňovat montážní PUR pěnou.  

5.3.3 Překlady 

 Veškeré překlady budou zhotoveny systémem VELOX. 

Pro konstrukce překladů nacházející se v obvodovém nosném zdivu bude použito 

štěpkocementových desek pro vytvoření ztraceného bednění. Ze strany exteriéru bude použito 

systémových desek VELOX WS – EPS plus s tepelnou izolací o tloušťce 200mm. Ze strany 
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interiéru a jako dno překladu bude použito systémových desek VELOX WSD 35. Desky se 

budou na místě řezat na míru individuálně podle šířky otvoru a tloušťky zdí. Překlady budou 

armovány dle statického návrhu, který není obsahem projektové dokumentace. 

5.3.4 stropní konstrukce 

 Stropní konstrukce prvního a druhého nadzemního podlaží budou řešeny stropním 

systémem VELOX. Strop VELOX je tvoře prefabrikovanými štěpkocementovými stropními 

prvky VELOX, prostorovými stropními ocelovými nosníky a přebetonováním betonem 

C20/25 – XC1. Věnec je zároveň tvořen železobetonovem C20/25 – XC1 a nosnou výztuží 

10 505 (R). 

5.3.5 Schodiště 

 Schodiště vertikálně propojuje první a druhé nadzemní podlaží. Je s podestou a je 

tvaru U. Schodiště je železobetonové monolitické. Nástupním stupněm je uloženo na 

betonovém základu, který je založen do hloubky 500mm. Uložení podesty je do nosné zdi. 

Výstupní stupeň schodiště je provázán výztuží se stropní konstrukcí. Návrhem a rozměry 

schodiště se dále zabývá příloha č. 1. 

5.3.6 Výplně otvorů 

 Osazení okenních otvorů bude prováděno okny GEALAN S 8000 IQ83. Součinitel 

prostupu tepla rámu je Uw = 0,65 W/m
2K a součinitel prostupu tepla zasklení je Ug = 0,5 

W/m
2K. Uložení spodní hrany okna je 1,000m nad úrovní podlahy. 

Dveře vstupní jak hlavní tak vedlejší, budou dodány a osazeny firmou Okna Macek a.s. 

Dveřní křídlo bude částečně prosklené a osazené bezpečnostním sklem Standard S21. 

Dveře vnitřní budou rovněž dodány firmou Okna Macek a.s. Dveřní křídlo v tomto případě 

bude bez prosklení. 

5.3.7 Komíny 

 V objektu nebylo potřeba navrhovat komín. Není tedy součástí projektu. 
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5.3.8 Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce byla navržená pultová střecha ve spádu 2%. Spád je směrován na 

jižní stranu. Na jižní hraně střechy se nachází podokapní žlab s dešťovými svody. Střešní 

konstrukce je navržena v systému VELOX. Separační vrstvu tvoří PE folie tloušťky 0,1mm, 

která je nanesena na hladký betonový povrch. Střecha bude vyspádována deskami Rockwool 

konkrétně Rockwool Roskfall. Tyto se budou klást na tepelně izolační vrstvu tvořenou tepelně 

izolačními deskami Rockwool Manrock MAX E tloušťky 240mm. Tuto skladbu střechy 

doporučuje výrobce. Konstrukce střechy je pochozí. Pochozí a současně hydroizolační vrstva 

je tvořena PVC folií tloušťky 15mm. 

5.3.9 Izolace 

 V případě nosných konstrukcí již není třeba dalšího zateplení. Při zhotovování jsou 

zatepleny ve ztraceném bednění, to je tvořeno systémem VELOX XL 42 PLUS. Tloušťka 

stěny je 420mm z toho 235mm je tvořeno tepelnou izolací EPS PLUS.  

 Zateplení atiky je z desek Rockton tloušťky 100mm.  

 Základové pásy budou zatepleny, aby došlo k přerušení tepelného mostu. Zatepleno je 

tepelnou izolací Austrotherm XPS TOP P GK tloušťky 100mm. Tato je určená především ku 

vnějšímu zateplení soklu. 

5.3.10 Úpravy povrchů 

 Obvodové konstrukce budou omítnuty omítkou Baumit thermo určenou exteriérovým 

úpravám, která má vysoké tepelně izolační vlastnosti se součinitelem tepelné vodivosti            

λ = 0,09W/mK. Barevně bude budova řešena v kombinaci světle šedá a zelené barvy. Veškeré 

interiérové prostory budou omítnuty rovněž omítkou Baumit a barevně řešeny do bílé. 

5.3.11 Klempířské práce 

 Atika bude oplechována pozinkovým přírodním plechem tloušťky 0,55mm. Barva 

přírodní FeZn. 

  V celách a advokátní místnosti budou omřížovány otopná tělesa, aby nedošlo k jejich 

porušení. Mříže v celách dlouhodobého zadržení jsou osazeny otevírací částí. Mříže budou 
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dodány firmou Next. Dveře od cel dlouhodobého a krátkodobého zadržení budou celoocelové 

vyplněné ohnivzdorným materiálem značky Tuza. Ve výše zmíněných místnostech budou 

mříže také instalovány na okna, jak na stranu interiéru, tak na stranu exteriéru, rovněž dodány 

firmou Next. 

5.3.12 Osvětlení místností 

 Osvětlení splňuje normové požadavky dle [29]. 

5.3.13 Venkovní úpravy 

 Nové komunikace budou tvořeny asfaltovým povrchem a plynule napojeny na 

stávající komunikace. Parkovací prostory budou vydlážděny. Okolo objektu bude zhotoven 

betonovými tvárnicemi 500x500mm okapový chodník.  

5.3.14 Splaškové a dešťové vody 

 Splaškové a dešťové vody budou svedeny do jednotné kanalizační stoky. 

5.3.15 Zásobování vodou 

 Lokalita umístění objektu je zásobovaná vodovodním řadem s pitnou vodou, na který 

bude novostavba napojena. U jižní hranice pozemku bude zhotovena vodoměrná šachta, z této 

bude dále vézt rozvod vody do objektu.  

5.3.16 Zásobování elektrickou energií 

 Provoz objektu vyžaduje napojení elektrické energie. Podrobný návrh zásobování 

elektrickou energií není předmětem této projektové dokumentace. 

5.3.17 Zásobování plynem 

 Zásobování plynem se u tohoto objektu neuvažovalo. 

5.3.18 Řešení dopravy 

 Nové komunikace budou plynule napojeny na stávající veřejné komunikace 

Gagarinova a Československé armády. Na severní straně objektu budou zhotovena parkovací 
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místa pro civilní osoby a návštěvy oddělení. Na jižní straně budou parkovací prostory určeny 

pouze pro služební účely a eskort zadržených osob. 

5.3.19 Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

 Po provedení radonového průzkumu byla zjištěna nutnost protiradonového opatření 

pro nízké radonové riziko dle [16]. Hydroizolační folie o tloušťce 1,5mm, která byla 

navržena, bude jako ochrana proti radonu naprosto dostačující. 

5.3.20 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Nutno dodržet požadavky dle [2] a [28]. 
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6. TECHNICKÁ ZPRÁVA – VYTÁPĚNÍ 

 

6.1 Úvod 

 Projekt vytápění řeší návrh otopného systému v budově policejní stanice. Objekt je 

dvoupodlažní nepodsklepený. Jako zdroj tepla bylo zvoleno napojení na horkovodní rozvody 

centrálního zásobování teplem, teplo bude předáváno ve výměníkové stanici, která se bude 

nacházet v technické místnosti na západní straně budovy. 

6.2 Základní technické údaje 

Klimatické údaje: Návrhová venkovní teplota:    -15°C 

   Průměrná roční teplota venkovního vzduchu: 8,3°C 

Tepelná bilance: Celková ztráta prostupem konstrukcemi a větráním:47,435 kW 

   Potřeba tepla k ohřevu TV:    24,5k Wh/den 

   Klasifikační třída:     C 

6.3 Přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně-technických 

vlastností konstrukcí 

 Protokol o těchto vlastnostech se nachází v příloze č. 2. Konstrukce byly navrhovány 

tak, aby byly vyhovující požadavkům ČSN 73 0540. Výpočet a vyhodnocení proběhly 

v programu stavební fyziky Teplo 2011. 

Ozn. Konstrukce U [W/m2K] Un [W/m2K] Vyhodnocení

S1 Podlaha na terénu 0,19 0,45 Vyhovuje

S2 Obvodová stěna 0,14 0,3 Vyhovuje

S3 Střecha 0,11 0,24 Vyhovuje  

Tab.1: Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 
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6.4 Přehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát prostupem, 

větráním a celkových tepelných ztrát 

 Protokol o těchto vlastnostech se nachází v příloze č. 3. V protokolu jsou uvedeny jak 

ztráty jednotlivých místností, tak celková ztráta, ztráta prostupem a ztráta větráním. Od 

výsledků ztrát jednotlivých místností se dále odvíjel návrh jednotlivých otopných těles. 

 Celkové tepelné ztráty objektu činí 47,435 kW. 

6.5 Přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení 

 Tato zařízení nejsou součástí řešení projektové dokumentace. 

6.6 Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody na základě 

bilance předepsané specialistou zdravotní techniky 

 Protokol o tomto výpočtu se nachází v příloze č. 5. Dle normy ČSN 06 0320 – Tepelné 

soustavy v budovách – příprava teplé vody byl proveden výpočet potřeby teplé vody a 

potřebného tepelného příkonu pro její ohřev. 

6.7 Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla 

 Dle potřeb objektu byly navrženy tři deskové výměníky s průtokovým ohřevem. Dva 

jsou určeny pro potřeby topení a to s rozdělením pro severní a jižní větev. Deskový výměník 

pro průtočný ohřev TV byl navržen dle výpočtu v příloze č. 6. 

Výkon: Ztráta objektu    47,435 kW  

  TV průtočný ohřev   61,2 kW 

  Celkem pro průtočný ohřev:  (0,7x47,435+61,2) = 94,4 kW 

6.8 Stanovení a přehled roční potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody 

Roční potřeba tepla na ohřev TV: 27,9 GJ/rok 

Roční potřeba tepla na vytápění: 341,6 GJ/rok 

Tabulka s výpočtem je obsažena v příloze č. 10. 
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6.9 Výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla 

QVYT = 47,435 kW (Ztráty 2011, ČSN 73 0540) 

QTV = 61,2 kW (ČSN 06 0320) 

Dle vztahu Qc = 0,7.QVYT + QTV = 94,4 kW  

 Přípojný výkon horkovodní stanice: 94,4 kW 

 Výpočet tepelných ztrát objektu: příloha č. 3 

 Výpočet výkonu pro průtočný ohřev: příloha č. 6 

6.10 Popis přípojky primárního potrubí 

 Primárním přenosovým médiem je horká voda dosahující v topném období 115 – 140 

°C. V období mimo topnou sezonu je teplota snížena a udržovaná na 75 °C, jenž stačí pro 

ohřev TV 

 Přípojka horkovodu je vedena v předizolovaném potrubí Wehotherm Standard 

FinTherm 2xDN50 a je vyvedena v technické místnosti, kde je ukončena uzavíracími 

armaturami. Potrubí je vedené v zemi. Sklon potrubí směruje k napojovacímu místu na 

primární sít do připojovací šachty. Přípojka je v technické místnosti vedena chráničkou přes 

základovou desku a je utěsněna pryžovou průchodkou.  

6.11 Popis výměníkové stanice 

 Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev vody bude sloužit tlakově nezávislá horkovodní 

předávací stanice firmy SECESPOL. Předávací stanice je zařízení sloužící k úpravám 

tlakových a teplotních parametrů primárního teplonosného média na teplosměnných plochách 

v protiproudém výměníku tepla. Ve výměníku tepla dochází ke snížení teploty ze 140 °C na 

navrhovaných 75 °C. Tato stanice je vybavena Celkově třemi výměníky tepla. První výměník 

zajišťuje předávání tepla mezi primárním médiem a topnou vodou, která je dopravena 

k otopným tělesům na severní straně objektu. Druhý výměník zajišťuje předávání tepla mezi 

primárním médiem a topnou vodou, která je dopravena k otopným tělesům na jižní straně 

objektu. Třetí výměník zajišťuje předávání tepla mezi primárním médiem a teplou vodou, 

která je dále rozvedena po objektu k zařizovacím předmětům. Schéma zapojení předávací 

stanice je součástí výkresové dokumentace projektu. 
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 Teplota přiváděné topné vody je řízena ekvitermní regulací s venkovními a vnitřními 

čidly. Na přívodu a zpátečce primární části výměníkové stanice jsou umístěny tlakoměry a 

teploměry. 

 Oběh sekundární vody ÚT a TV je řízen oběhovými čerpadly značky GRUNDFOS. 

Na každé větvi je typ čerpadla závislý na daném průtoku a výtlačné výšce.  Regulace čerpadel 

bude řízena frekvenčními měniči. 

 Systém na sekundární bude dopouštěn doplňováním vody z primárního přívodu. Na 

větvi pro doplňování bude osazena vodoměrná sestava. 

6.12 Umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení 

 Umístění zdroje tepla v podobě výměníkové horkovodní stanice je situováno do 

technické místnosti, která se nachází na západní straně objektu. Veřejnosti je do prostorů 

technické místnosti vstup přísně zakázán. Při realizaci výměníkové stanice je nutno si 

uvědomit přítomnost expanzních nádob, jinak návrh nevznáší speciální požadavky na stavební 

řešení. Při realizaci stavby je nutno přichystat prostupy pro přípojku primárního média. 

6.13 Výpočet větrání kotelny 

 V případě projektu je kotelnou technická místnost v prvním nadzemním podlaží 

s výměníkovou stanicí. Vzhledem k typu zdroje tepla není zapotřebí řešit problematiku 

potřeby větrání v technické místnosti. Ačkoliv nedochází v technické místnosti ke spotřebě 

vzduchu spalovacím procesem, je zapotřebí v případě možnosti přehřívání místnosti zajistit 

její větrání. Technická místnost bude odvětrávána jednak infiltrací vzduchu skrze netěsnosti 

otvorové výplně a druhak skrze větrací otvory na protilehlých stěnách. Jeden otvor se bude 

nacházet v dolní části místnosti pro nasávání studeného vzduchu a druhý otvor bude na 

protilehlé zdi v horní části místnosti. Druhý větrací otvor bude sloužit pro odvod ohřátého 

vzduchu. Oba větrací otvory budou provedeny tak, aby nedošlo k případnému zatékání vody. 

Větrání bude fungovat na principu komínového efektu. 

6.14 Výpočet průřezu kouřovodu a komínu 

 Komín ani kouřovod se v objektu nenachází. 
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6.15 Řešení požární bezpečnosti kotelny 

 Toto řešení není předmětem projektové dokumentace. 

6.16 Popis uvažovaného otopného systému 

 Byla navržena teplovodní topná soustava s teplotním spádem 75/55 °C. Soustava bude 

provedena dvoutrubková se spodními rozvody topné vody a zpátečky. Oběh otopné vody je 

nucený, řízený oběhovými čerpadly GRUNDFOS. 

6.17 Rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy 

 Otopný systém je rozdělen na dva otopné okruhy. Severní a jižní vetev. Severní větev 

vytápí místnosti na severní straně v prvním i druhém nadzemním podlaží. Jižní větev vytápí 

rovněž v prvním i druhém nadzemním podlaží, ale na jižní straně objektu.  

6.18 Tlaková ztráta, způsob regulace, parametry oběhových čerpadel, 

regulačních ventilů 

 K nejvzdálenějšímu spotřebiči tepla včetně termoregulačního ventilu a místních 

odporů tvoří tlaková ztráta 40,877 kPa. Regulace bude prostřednictvím trojcestných 

termoregulačních ventilů umístěných na zpátečkách potrubí. Tyto budou řízeny jednotkou 

dodanou firmou Siemens. Oběhová čerpadla značky GRUNDFOS budou zajišťovat dopravu 

topné vody k tělesům. Jejich návrh je přiložen v příloze č. 11. 

6.19 Popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění 

 Hlavní rozvody topného potrubí je vedeno podél stěny. Potrubí bude přichyceno do 

plastových příchytek navrtaných do zdi. Vedení je umístěno 50mm nad podlahou, čímž bude 

dosaženo snadného napojení radiátorových těles Radik VK se spodním napojením. Stoupací 

potrubí je vedeno v předem přichystaném prostupu, který se musí zřídit při provádění stavby. 

Je zapuštěno do nosné stěny. V technické místnosti se nachází napouštěcí a vypouštěcí ventily 

soustav. 

6.20 Způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla 

 Způsob vyregulování otopných těles bude řešen pomocí termostatických radiátorových 

ventilů. Vyvážení a návrh regulace soustavy není součástí této projektové dokumentace. 
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6.21 Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody 

 Systém na sekundární bude dopouštěn doplňováním vody z primárního přívodu. Na 

větvi pro doplňování bude osazena vodoměrná sestava. V obou soustavách jsou osazeny 

membránové expanzní nádoby vyrovnávající objemové a tlakové změny v soustavách. 

Problematikou návrhu expanzních nádob se zabývá podrobně příloha č. 9. 

6.22 Tlakové poměry při vychladlé soustavě 

 Není předmětem projektové dokumentace. 

6.23 Výpočet pojistných ventilů 

 Výpočet vychází z ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací 

zařízení. Výpočet řeší návrh pojistného ventilu a pojistného potrubí jako ochrany proti 

překročení nejvyššího dovoleného přetlaku. Byly navrženy pojistný ventil DUCO MEIBES 

1/2“ na otevírací přetlak 250 kPa. Skutečný průřez sedla navrženého pojistného ventilu je 

113mm
2
.  

Návrh pojistných ventilů je řešen v příloze č. 12. 

6.24 Popis způsobu vytápění jednotlivých prostorů a provozů 

 Teplotní spád je v celém objektu navržen 75/55 °C. V celém objektu byly navrhnuty 

otopná tělesa v podobě deskových radiátorů Radik VK. 

6.25 Popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu, 

regulace teploty v prostoru 

 V rámci celého objektu byly navrženy deskové otopné tělesa Radik VK. Typy 

radiátorů byly použity 10,21 a 33. Radiátory jsou vždy umístěny v prostoru pod okny. Otopná 

tělesa budou montována tak, aby horní hrana byla ve výšce 850mm nad podlahou. Bude tak 

zároveň dostatečný prostor pod parapetem. Otopná tělesa VK mají připojení na spodní pravé 

straně přes H připojovací šroubení VELOLUX od firmy Heimeier v přímém provedení 

s připojením 1/2“. Připojení na tepelnou soustavu bude přes T kus a koleno 90°. Montážní 

firma se na místě rozhodne, zda bude redukci potrubí řešit přes redukční hrdla, či budou 

redukovat T kusem. Všechny otopné tělesa budou opatřeny odvzdušňovacím ventilem R90 

1/2“. Potrubí je měděné a vedené po zdi. I když jsou tělesa různých výškových rozměrů, 
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budou se vždy montovat do výšky horní hrany 850mm nad podlahou. Návrh otopných těles 

byl proveden dostupným softwarem od výrobce, firmy KORADO a.s. 

Návrh otopných těles se nachází v příloze č. 7. 

Podrobné řešení návrhu regulace vytápění není součástí projektové dokumentace. 

 

 

Obr.č. 3          Obr.č. 4 

 

 

Obr.č. 5 
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6.26 Popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu 

 Vzduchotechnika ani rekuperační jednotka nebyla pro tento objekt navržena. 

6.27 Typy navržených zařízení 

Deskový výměník LA14-10-2-3/4“ (TV) 

Deskový výměník LA14-20-2-3/4“ (ÚT) 

Deskový výměník LA14-30-2-3/4“ (ÚT) 

 

Obr.č. 6 
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Cirkulační čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 25-60 N 

 

Obr.č. 7 

Oběhové čerpadla GRUNDFOS CR 3-2 A-FGJ-A-E-HQQE 

 

Obr.č. 8 

Pojistný ventil DUCO MEIBES 1/2“ 

 

Obr.č. 9 
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Expanzní nádoby MB 12 a 18 

 

Obr.č. 10 

6.28 Potrubí, montáž. nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace 

 Rozvody topení budou provedeny v měděných trubkách. Montáž potrubí bude 

provedena s nerozebíratelných spojů. Spojování potrubí bude provedeno kapilárním pájením 

naměkko. Maximální teplota pájení bude 450°C. Napojení radiátorů bude přes šroubení. 

Návrh dimenzí měděných trubek je obsažen v příloze č. 8.  

 Potrubí bude tepelně izolováno iuolací PAROC – Section aluCoat T. Izolační pouzdra 

PAROC Section aluCoat T jsou vhodná na většinu standardních průměrů potrubí. Izolační 

pouzdra jsou od výroby naříznuta pro usnadnění montáže. Je důležité dobře utěsnit spoje 

izolací, aby byla vytvořena parotěsná zábrana. Návrh izolace potrubí je obsažen v příloze č. 

13. 

Nátěry potrubních rozvodů nejsou uvažovány. 

 Soustava je spolutvořena příslušnými armaturami, které zajišťují plynulý provoz. Na 

nejnižším místě, tj. v technické místnosti je potrubí opatřeno napouštěcím a vypouštěcím 

ventilem. Odvzdušnění je řešeno radiátorovými odvzdušňovacími ventily. 

6.29 Výpis materiálů potrubí jednotlivých částí 

 Výpis materiálů je obsažen ve výkresové dokumentaci. 
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7. ZÁVĚR 

 Diplomová práce byla zpracovaná na téma Policejní stanice. Je zpracovaná v rozsahu 

pro realizaci stavby.  

 Obsahem diplomové práce je výkresová dokumentace stavební části pro realizaci 

stavby upravená potřebám technického zařízení budov. Práce se zabývá způsobem vytápění 

objektu a řešení napojení na horkovodní potrubí.  

 Závěrem bych chtěl dodat, že toto konkrétní téma ať už zvolený typ zdroje tepla, nebo 

typ objektu pro mě bylo velmi zajímavé a poučné. 
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9. TABULKA OBRÁZKŮ 

ČÍSLO 
OBRÁZKU

POPIS
ČÍSLO 

STRANY

1 Určení pozemku na mapě 9

2 Popis systému ztraceného bednění 27

3 Pohledové rozměry radiátoru Radik VK 39

4 Schématické napojení radiáto 39

5 Půdorysné rozměry radiátorů Radik VK 39

6 Deskový výměník LA14 - 10(20,30) 40

7 Cirkulační čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 41

8
Oběhové čerpadla GRUNDFOS CR 3-2 A-FGJ-A-E-

HQQE
41

9 Pojistný ventil DUCO MEIBES 1/2“ 41

10 Expanzní nádoba MB 12 42  
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