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Úvod  

Obsahem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro projekt k provádění 

stavby. Navrhovaný objekt je Policejní stanice se střelnicí, která by se měla nacházet na okraji 

města Prostějov poblíž rychlostní silnice R46 a bývalých budov OP Prostějov Profashion. 

Součástí projektu budou tepelně technické posouzení pro jednotlivé obvodové konstrukce a 

energetický štítek obálky budovy. 

Policejní stanice se střelnicí by měla být plně funkční pro příslušníky policie a pro 

jejich vykonávání služby. V objektu se nachází prostory kanceláří, hygienického zařízení a 

přijímací prostory. V objektu se také nachází prostory samostatné střelnice, kde příslušníci 

policie mohou trénovat a vylepšovat své střelecké dovednosti a také zkoušet své střelné 

zbraně pro své bezpečí. 

Diplomová práce se skládá z textové a výkresové části. Projektová dokumentace je 

zpracována podle vyhlášky 499/2006Sb. stavebního zákona o dokumentaci staveb – 

dokumentace pro provedení stavby. 

Projekt je řešen dle bezbariérových požadavků na stavbu. 
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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Policejní stanice se střelnicí 

b) místo stavby  

Olomoucký kraj 

Prostějov, ulice Za Drahou 

Katastrální území Prostějov [733491] 

Parcelní čísla: 8192/1, 8191/1, 8191/2, 8191/3 

c) předmět projektové dokumentace 

Charakter stavby: novostavba Policejné stanice se střelnicí, dokumentace pro stavební 

povolení v  rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 

Fakulta stavební, VŠB - TU Ostrava, Katedra pozemního stavitelství, Ludvíka Podéště 

1875/17, Ostrava – Poruba, 708 33  

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) jméno, příjmení, místo podnikání  

Bc. Štěpánka Šajnarová, Dolní Václavov 1, 792 01 Bruntál 

A.2 Seznam vstupních podkladů      

Podkladem pro zpracování dokumentace byla katastrální mapa a informace z katastru 

nemovitostí. 
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území s parcelními čísly 8192/1, 8191/1, 8191/2, 8191/3 v k.ú. Prostějov 

[733491] ve vlastnickém právu DO-REGIO a.s., Řešené území se rozkládá na ploše 4 077 m2. 

Řešený objekt se nachází na pozemku p.č. 8192/1.  

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemky momentálně nemají žádné využití a nachází se v průmyslové zóně, kde jsou 

továrny, haly a skladiště. Do nedávna zde stál komplex objektů OP Prostějov Profashion, 

který byl odstřelen. Za touto průmyslovou zónou se rozrůstá občanská vybavenost s obytnou 

zónou.  

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou 

rezervaci ani památkovou zónu. Řešené území se nenachází v záplavovém území. 

d) údaje o odtokových poměrech 

Dešťová voda bude ze střech odvedena pomocí okapových žlabů. Díky malému 

rozsahu projektovaných prací nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v krajině a 

není bráněno přirozenému odtoku vod. Nově vytvořené zpevněné plochy v okolí budou 

svahovány a budou podporovat výpar dešťové vody do ovzduší.  

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Pozemky jsou v územně plánovací dokumentaci vedeny jako ostatní plochy, což je v 

souladu se zastavovacím záměrem. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu a vyhlášce č.499/2006Sb, o dokumentaci staveb.  

Je rovněž respektována vyhláška č.268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby 

a č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace bude projednána s dotčenými orgány a správci inženýrských 

sítí a poté budou jejich požadavky zapracovány do projektové dokumentace. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou známy. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Žádné doplňující investice nejsou nutné. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

SEZNAM POZEMKŮ:  

č. 8192/1, ostatní plocha    3 520 m2 Prostějov  

č. 8191/1 trvalý travnatý porost      739 m2 Prostějov 

č. 8191/2 trvalý travnatý porost       32 m2 Prostějov 

č. 8191/3 trvalý travnatý porost     786 m2 Prostějov 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

           Jedná se o novostavbu Policejní stanice se střelnicí.  

b) účel užívání stavby 

Novostavba je navržena tak, aby přímo vyhovovala příslušníkům policie. V objektu se 

nachází velké přijímací (čekací) prostory, kanceláře pro každodenní využívání s příslušným 

zařízením. V suterénu se nachází samostatná střelnice, kde příslušníci policie mohou trénovat 

a vylepšovat své střelecké dovednosti a také zkoušet své střelné zbraně pro své bezpečí a 

okolí. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpis (kulturní památka apod.) 

Pro výstavbu nejsou uvedeny žádné údaje o ochraně pozemků. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh objektu je zpracován na základě obecných zásad v souladu se zákonem č. 

183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášce č.499/2006Sb, o 

dokumentaci staveb. Předložená projektová dokumentace respektuje vyhlášky č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby, č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Navrhovaný objekt je v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů a se závaznými 

stanovisky. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou známy. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

zastavěná plocha novostavby:     13 113,265 [m2]  

obestavěný prostor:         5 236,619   [m3]  

užitná plocha:          2 946,367 [m2]  

parkovací plocha:           975,842 [m2] 

 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  4 podlaží 

 

1.PP 

chodby       60,86   [m2] 

schodišťový prostor s výtahem   20,09   [m2]  

respirium      85,18   [m2] 

archiv        61,94    [m2]  

hygienická zařízení     44,58  [m2]  
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technická místnost     120,89  [m2]  

zázemí střelnice        85,81    [m2]  

střelnice      621,75  [m2] 

 

1.NP 

Vstupní hala        51,96  [m2] 

Vrátnice + cela       33,61  [m2] 

Chodba         35,65  [m2] 

schodišťový prostor s výtahem     20,09   [m2]  

respirium        85,18  [m2] 

hygienická zařízení     107,72  [m2]  

kanceláře       138,33    [m2]  

zasedací místnost     120,91  [m2] 

 

2.NP 

chodby         75,68    [m2] 

schodišťový prostor s výtahem     20,09   [m2]   

respirium         85,18    [m2]  

hygienická zařízení       44,58  [m2]  

kanceláře         303,60  [m2]  

denní místnost        61,94  [m2]  

 

3.NP 

chodby         64,85    [m2] 

schodišťový prostor s výtahem     20,09   [m2]   

respirium         85,18    [m2]  

hygienická zařízení       44,58  [m2]  

kanceláře         317,89  [m2]  

denní místnost        61,94  [m2]  

 

počet uživatelů:     max. 40 

počet pracovníků:      30 - 34 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov) 

Během výstavby dojde ke vzniku odpadu, který bude tříděn a následně odvezen na 

skládky k tomu určené. Odpady, hlavně komunální, vzniklé během užívání objektu, budou 

tříděny do kontejnerů, které budou umístěny u příjezdové cesty. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Termín zahájení výstavby bude určen investorem. Doba výstavby je předběžně určena 

na 24 měsíců.   

k) orientační náklady stavby. 

Investiční náklady nejsou řešením diplomové práce. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01  Policejní stanice se střelnicí 

SO 02  Parkoviště 

SO 03  Elektrická přípojka 

SO 04  Vodovodní přípojka 

SO 05  Kanalizační přípojka 

SO 06  Plynová přípojka  

SO 07  Zpevněné plochy – chodníky 

SO 08  Sadové úpravy 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Navrhovaný objekt by měl být situovaný v Prostějově na pozemku s parcelním číslem 

8192/1, který je ve vlastnickém právu DO-REGIO a.s. Pozemek se nachází poblíž rychlostní 

silnice R46 a bývalého areálu OP Prostějov Profashion. Jedná se o rovinatý pozemek.  

Novostavba bude napojena na veřejnou elektrickou síť, plynovod, vodovod a 

kanalizaci. Přípojky jsou zakresleny ve výkrese č. C.1 – zastavovací a koordinační situace. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Do stavebního pozemku nezasahují žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Staveniště nespadá do oblasti záplavového ani poddolovaného území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Novostavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní zástavbu ani pozemky. Jen při 

výstavbě by mohla dočasně dojít k negativnímu ovlivnění okolí (prach a hluk). Území stavby 

není nijak chráněno. Díky malému rozsahu projektovaných prací nedojde ke změně 

stávajících odtokových poměrů v krajině a není bráněno přirozenému odtoku vod. Nově 

vytvořené zpevněné plochy v okolí budou svahovány a budou podporovat výpar dešťové 

vody do ovzduší.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Po kladném rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy, bude provedeno kácení 

stávajících dřevin, které by negativně ovlivňovali průběh výstavby objektu. Kácení bude 

probíhat na p.č.: 8192/1, 8191/1, 8191/2 a 8191/3. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nedochází k záborům půdního ani zemědělského fondu. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Nové parkoviště a komunikace budou podle návrhu napojeny na původní ulici Za 

drahou, která se nachází na severní straně objektu. Nové inženýrské sítě (kanalizace, 

vodovod, plynovod a kanalizace) budou napojeny na původní sítě. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Termín zahájení výstavby bude určen investorem. Doba výstavby je předběžně určena 

na 24 měsíců.  

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Novostavba Policejní stanice se střelnicí je navržena pro funkční využití příslušníků 

policie. Objekt má 3.NP, které jsou využívány pro chod policejní stanice a 1.PP obsahuje 

střelnici se zázemím.  

Základní kapacity funkčních jednotek 

zastavěná plocha novostavby:     13 113,265 [m2]  

obestavěný prostor:         5 236,619   [m3]  

užitná plocha:          2 946,367 [m2]  

parkovací plocha:           975,842 [m2] 

 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  4 podlaží 

 

1.PP 

chodby       60,86   [m2] 

schodišťový prostor s výtahem   20,09   [m2]  

respirium      85,18   [m2] 

archiv        61,94    [m2]  
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hygienická zařízení     44,58  [m2]  

technická místnost     120,89  [m2]  

zázemí střelnice      85,81    [m2]  

střelnice      621,75  [m2] 

 

1.NP 

Vstupní hala      51,96   [m2] 

Vrátnice + cela     33,61   [m2] 

Chodba       35,65   [m2] 

schodišťový prostor s výtahem   20,09   [m2]  

respirium      85,18   [m2] 

hygienická zařízení     107,72  [m2]  

kanceláře       138,33    [m2]  

zasedací místnost     120,91  [m2] 

 

2.NP 

chodby       75,68    [m2] 

schodišťový prostor s výtahem   20,09   [m2]   

respirium       85,18    [m2]  

hygienická zařízení     44,58   [m2]  

kanceláře         303,60  [m2]  

denní místnost      61,94   [m2]  

 

3.NP 

chodby       64,85    [m2] 

schodišťový prostor s výtahem   20,09   [m2]   

respirium       85,18    [m2]  

hygienická zařízení     44,58   [m2]  

kanceláře         317,89  [m2]  

denní místnost      61,94   [m2]  

 

počet uživatelů:     max. 40 

počet pracovníků:      30 – 34 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Lokalita, kde se bude Policejní stanice se střelnicí stavět, se nachází v průmyslové 

zóně v Prostějově, poblíž rychlostní silnice R46 a bývalého areálu OP Prostějov Profasion 

který byl v dubnu letošního roku odstřelen. Ze severní strany se bude přijíždět k objektu, ze 

silnice Za drahou. Objekt bude umístěn na východní straně parcely č. 8192/1. Ze severní 

strany se bude vcházet do objektu, na východní straně bude únikové schodiště a na západní 

straně od objektu bude umístěné parkoviště. V okolí objektu se budou nacházet zpevněné 

plochy a upravená zeleň. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Tvar objektu je řešený co nejjednodušeji. Nadzemní část je tvořený ze dvou odlišných 

obdélníků, které jsou k sobě připevněny. První obdélník má rozměry 32x16m a druhý 16x8m. 

Suterén objektu je rozšířen o střelnici, která se nachází celá pod úrovní terénu. Objekt 

rozšiřuje na západní straně o 32m. Střecha střelnice je pojízdná, nad ní se nachází parkoviště. 

Policejní stanice má také plochou. Fasáda objektu je řešena pomocí zavěšené fasády pomocí 

obkladových desek WERZALIT tl. 18 mm, v barvě dřevěných vodorovných desek. Vnější 

otvory jsou dřevěná eurookna SOLID COMFORT SC78 s trojsklem. Vnější schodiště je 

vyrobeno ze svařovaných profilů a stupnice z protiskluzových plechů. Zábradlí je tvořeno 

z kovotahu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Do objektu se dostaneme ze severní strany a vstoupíme do vstupní haly, která je 

monitorovaná bezpečnostními kamerami. Po pravé straně se nachází schodiště s výtahem, po 

levé straně je vrátnice s celou předběžného zadržení. Za halou se nachází respirium, ze 

kterého se můžeme dostat do kanceláří nebo do hygienických zařízení. Další dvě patra, jsou 

velmi podobná přízemí, místo vrátnice je denní místnost a kanceláře mění své rozměry. 

V suterénu se nachází střelnice, do které vstoupíme přes zázemí a dvoje bezpečnostní dveře. 

Střelnice má bezpečnostní prostor pro diváky, kóje pro střelce oddělené od sebe zvukovou 

izolací. Každá kóje má svou střelnou dráhu a svůj terč, do kterého střelec střílí. Kulky jsou 

zachytávány do silnostěnné gumy a do ocelových na půl rozpůlených rour. Jako pojistka se za 

nimi nachází opět silnostěnná guma. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Návrh novostavby je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Komunikace mají šířku 1500 mm. 

Na každém patře se nachází bezbariérové WC zvlášť pro muže a ženy. Tyto WC jsou 

vybaveny speciálním umyvadlem, záchodovou mísou s madly. Na dveřích se nachází 

vodorovná madla. Výtah má rozměry 1400 x 1850 mm, což jsou splněny minimální 

podmínky. Skleněné plochy by měly být opatřeny výstražnými pásky. Na parkovišti budou 

vyhrazena parkovací stání pro handicapované, která budou umístěna co nejblíže k objektu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je navržen tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jeho užívání. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavba je řešena jako novostavba a je rozdělena na tyto stavební objekty: 

SO 01  Policejní stanice se střelnicí 

SO 02  Parkoviště 

SO 03  Elektrická přípojka 

SO 04  Vodovodní přípojka 

SO 05  Kanalizační přípojka 

SO 06  Plynová přípojka  

SO 07  Zpevněné plochy – chodníky 

SO 08  Sadové úpravy 
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SO 01  Policejní stanice se střelnicí 

Objekt se bude nacházet na parcele č. 8192/1. Má tři nadzemní a jedno podzemní 

podlaží. Základy objektu budou železobetonové patky a pásy. Hlavní nosná konstrukce je ze 

železobetonového skeletu a železobetonového montovaného systému. Sloupy mají rozměry 

350 x 350 mm s roztečí 4 m. Obvodové zdivo je z cihelných bloků Porotherm 40 P+D. 

Vnitřní příčky jsou z Porothermu 11,5 P+D. Z důvodu velkých vzdáleností a kvůli ztužení 

jsou rozšířeny na 240 mm z Porothermu 24 P+D. Střecha je plochá se třemi vnitřními vpusti. 

Výška atiky je +12,100 m. Zastropení je tvořeno pomocí filigránových stropů s dobetonávkou 

o tloušťce 200 mm. Panely jsou prostě uloženy na obvodové a vnitřní průvlaky. Podlaha 

v suterénu má nášlapnou vrstvu dlažbu, nadzemní podlaží mají za nášlapnou vrstvu plovoucí 

podlahu. 

SO 02  Parkoviště 

Na parkovišti bude navrženo 26 parkovacích míst, z toho 2 stání jsou vyhrazena pro 

handicapované. Rozměry parkovacích míst jsou 2,5 x 5 m a pro handicapované 3,5 x 5 m. 

SO 03  Elektrická přípojka 

K objektu bude nově vedena elektrická přípojka o délce cca 125 m napojena z původní 

přípojky. 

SO 04  Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka o délce cca 96 m. 

SO 05  Kanalizační přípojka 

Kanalizační přípojka je navržena v délce cca 83 m. 

SO 06  Plynová přípojka  

Plynová přípojka o délce cca 92 m. 

SO 07  Zpevněné plochy – chodníky 

Zpevněné plochy jsou okolo objektu a kolem parkoviště. Materiál bude použit BEST 

ARCHIA v přírodní barvě. 
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SO 08  Sadové úpravy 

Kolem novostavby bude nově vysázen trávník. Kolem objektu Policejní stanice se 

střelnicí a parkoviště budou vysázeny zakrslé platany a okrasné keře. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Hlavní nosná konstrukce je ze železobetonového skeletu a železobetonového 

montovaného systému. Sloupy mají rozměry 350 x 350 mm s roztečí 4 m. Obvodové zdivo je 

z cihelných bloků Porotherm 40 P+D. Vnitřní příčky jsou z Porothermu 11,5 P+D. Z důvodu 

velkých vzdáleností a kvůli ztužení jsou rozšířeny na 240 mm z Porothermu 24 P+D. 

Zastropení je tvořeno pomocí filigránových stropů s dobetonávkou o tloušťce 200 mm. Panely 

jsou prostě uloženy na obvodové a vnitřní průvlaky.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Policejní stanice se střelnicí by měla být navržena, aby veškerá zatížení působící na ni 

v průběhu výstavby a užívání vydržela bez jejího poškození nebo zřícení. Veškeré použité 

materiály na výstavbu budou schváleny pro použití ve stavebnictví a musí být životu 

nezávadné. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Nejsou předmětem řešení. Předmětem řešení bylo pouze navržení stavebních úprav 

pro technologická zařízení, jako je:  prostupy střešních vpustí   

      prostupy a šachty pro vedení potrubí  

      technická místnost pro umístění kotle 

Výtah s rozměry 1400 x 1400 mm, který splňuje kritéria pro handicapované. Výtah 

bude spojovat veškerá podlaží. 

Odvětrávání hygienického zařízení a střelnice bude řešeno v podhledech místností 

pomocí potrubí pro odvod kouře a tepla, který bude umístěn v 1.PP v technické místnosti. 

Elektrický ohřívač na vodu bude umístěn v 1.PP v technické místnosti. 
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b) výčet technických a technologických zařízení 

Elektrický ohřívač na vodu 

Zařízení pro odvod kouře a tepla 

Hydraulický výtah Liftcomp 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba splňuje všechny tepelně technické požadavky dle ČSN a EN, jednotlivé 

konstrukce tak byla navrhovány.  

b)energetická náročnost stavby 

Novostavbě byl vypracován energetický štítek obálky budovy podle navržených 

konstrukcí, rozměrů a dalších parametrů. Námi vypracován štítek splňuje podmínky a je 

přiložen jako příloha.   

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

 

B.2.10 Hyg. požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Objekt v kancelářích bude odvětráván pomocí otevíravých oken. U hygienického 

zázemí a střelnice bude výměna vzduchu řešena v podhledech pomocí potrubí pro odvod 

kouře a tepla, který bude umístěn v 1.PP v technické místnosti. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na parcelách, kde leží objekt, se nevyskytuje radon, ale z pojistných důvodů bude 

v základech použita HI s ochranou proti radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nemusíme uvažovat o ochraně proti bludnými proudy, nejsou předpokládány. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není předmětem řešení diplomové práce. 

d) ochrana před hlukem 

Novostavba není v území, které by mělo být vystaveno hluku.  

Na střelnici mezi kójemi, musíme použít zvukovou izolaci stěn, na kterou použijeme 

2x80 mm Knauf Insulation TI 140 Decibel. 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, proto nemusíme protipovodňová opatření 

řešit. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Řešené území se nenachází na poddolovaném území ani na území se zvýšeným 

výskytem metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Na pozemek budou nově přivedeny inženýrské sítě. Nová plynovodní, vodovodní a 

kanalizační přípojka budou napojeny na stávající přípojky, které budou vedeny až do objektu. 

Elektrická přípojka se napojí na vysoké vedení kolem ulice Za drahou. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nejsou předmětem řešení diplomové práce. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Na řešené území se dostaneme z ulice Za drahou, která se napojuje na nové parkoviště 

s 30 parkovacími místy. Kolem parkoviště vedou chodníky pro pěší a cyklisty, které se 

rozprostírají po řešeném území i kolem objektu. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Z ulice Za drahou se dostaneme na naše řešené území. 

c) doprava v klidu 

Parkoviště se nachází na západní straně pozemku p.č.:8192/1, na kterém se nachází i 

objekt. Bylo zde navrhnuto 26 parkovacích míst a 2 místa pro handicapované.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Nově navržené zpevněné plochy jsou vedeny okolo objektu a kolem parkoviště. 

Materiál bude použit BEST ARCHIA v přírodní barvě. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Nejprve odstraníme stromy, pařezy, křoviny a porosty z řešeného území. Poté 

sejmeme ornici o tloušťce 200 mm ± 50 mm podle kvality ornice a podornice. Ornice určená 

pro uložení na staveništi bude uložena na deponii v násypu výšky maximálně 1,5 m s 

vytvořeným svahem pod úhlem 45 °. Ornice, která se nebude skladovat na staveništi, se 

odveze na skládku určenou Stavebním úřadem. 

b) použité vegetační prvky 

Kolem novostavby bude nově vysázen trávník. Kolem objektu Policejní stanice se 

střelnicí a parkoviště budou vysázeny zakrslé platany a okrasné keře. 

c) biotechnická opatření 

Nejsou předmětem řešení diplomové práce. 
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B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Nedojde ke zhoršení životního prostředí pří výstavbě objektu. Jen na určitou dobu se 

zvýší prašnost a hluk, který se po dokončení stavby opět vrátí k původnímu stavu. 

Odpad, který vznikl, bude tříděn, ukládán a odvážen do kontejnerů tomu určeným, a 

poté bude odvezen a zlikvidován. 

Dešťová voda bude ze střech odvedena pomocí okapových žlabů. Díky malému 

rozsahu projektovaných prací nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v krajině a 

není bráněno přirozenému odtoku vod. Nově vytvořené zpevněné plochy v okolí budou 

svahovány a budou podporovat výpar dešťové vody do ovzduší.  

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

K negativnímu ovlivnění na přírodu a krajinu nedojde, protože se řešené území 

nenachází v žádné okrasné nebo památné stromy ani dřeviny. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V blízkosti ani přímo na řešeném území se nenachází žádné území chráněné 

NATUROU 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Policejní stanice se střelnicí je navržena, aby splňovala podmínky ze závěru 

zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečností pásma, omezení ani podmínky 

ochrany. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba neohrožuje obyvatelstvo na životě. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Během výstavby bude staveniště napojeno na stávající elektrickou přípojku a bude 

zásobeno vodou. 

b) odvodnění staveniště 

Na území staveniště není bráněno přirozenému odtoku vod. Při zavodnění staveniště 

bude voda odčerpána.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Během výstavby bude staveniště napojeno na stávající přípojky. Na staveniště se 

dostaneme z ulice Za drahou. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Řešené 

území se nachází v průmyslové zóně. A okolní objekt OP Prostějov Profashion byl v dibnu 

letošního roku odstřelen. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájení výstavby se vykácí dřeviny, křoviny a odstraní pařezy.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Nejsou předmětem řešení diplomové práce. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Podle zákona č. 185/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, se bude 

manipulovat s odpady. 

Dodavatel stavby se stará o skladování, manipulaci a likvidaci odpadů. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Pro srovnání okolního terénu při dokončení výstavby objektu, bude použita sejmutá 

ornice, která je uložena na deponii. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Pří výstavbě objektu by nemělo docházet k negativnímu ovlivňování okolí. Ale při 

porušení klidu a zvýšení prašnosti zajistí dodavatel určitá opatření. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Nejsou předmětem řešení diplomové práce. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Okolní stavby nebudou narušeny díky výstavbě řešeného objektu. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nepředpokládá se zvýšení nebo narušení stávající dopravní situace na ulici Za drahou. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Nejsou předmětem řešení diplomové práce. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Doba výstavby Policejní stanice se střelnicí se odhaduje na 24 měsíců. Objekt bude 

rozdělen na jednotlivé stavební úseky, podle příslušných materiálových a technologických 

postupů. 
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C. Situační výkresy 

Situace stavby je obsahem přílohy:  

C. 01 Koordinační situace stavby - M 1:500 

C. 02 Architektonická situace – M 1:500 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

SO 01  Policejní stanice se střelnicí 

D.1.1 Architektonicko-stavební část 

D.1.1.1 Technická zpráva 

a) účel objektu 

Novostavba je navržena tak, aby přímo vyhovovala příslušníkům policie. V objektu se 

nachází velké přijímací (čekací) prostory, kanceláře pro každodenní využívání s příslušným 

zařízením. V suterénu se nachází samostatná střelnice, kde příslušníci policie mohou trénovat 

a vylepšovat své střelecké dovednosti a také zkoušet své střelné zbraně pro své bezpečí a 

okolí. 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace  

1.PP  

 Suterén objektu slouží pro archivaci spisů. V technické místnosti se nachází 

vzduchotechnika, plynový kotel. Ve zbylé části se nachází střelnice se zázemím, které 

obsahuje bezpečnostní místnost, ve které se nachází trezory na zbraně a střelivo, a také 

bezpečnostní chodba, která je oddělena bezpečnostními dveřmi na začátku i na konci. 

Samotná střelnice obsahuje bezpečnostní prostor pro diváky, kóje pro střelce oddělené od 

sebe zvukovou izolací. Každá kóje má svou střelnou dráhu a svůj terč, do kterého střelec 

střílí. Kulky jsou zachytávány do silnostěnné gumy a do ocelových na půl rozpůlených rour. 

Jako pojistka se za nimi nachází opět silnostěnná guma. 

1.NP 

 V přízemí se nachází vstupní hala, která je monitorovaná kamerovým systémem. Po 

levé straně je vrátnice s celou předběžného zadržení. Z respiria se dostaneme do hygienického 

zařízení, kanceláří nebo zasedací místnosti. 

2.NP 

 V druhém nadzemním podlaží se nachází denní místnost. Z respiria se opět dostaneme 

do hygienických zařízení a kanceláří. 
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3.NP 

 V třetím nadzemním podlaží se nachází denní místnost. Z respiria se opět dostaneme 

do hygienických zařízení, kanceláří, kanceláře pro sekretářku a kancelář ředitele. 

Základní kapacity funkčních jednotek 

zastavěná plocha novostavby:     13 113,265 [m2]  

obestavěný prostor:         5 236,619   [m3]  

užitná plocha:          2 946,367 [m2]  

parkovací plocha:           975,842 [m2] 

 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  4 podlaží 

 

1.PP 

chodby       60,86   [m2] 

schodišťový prostor s výtahem   20,09   [m2]  

respirium      85,18   [m2] 

archiv        61,94    [m2]  

hygienická zařízení     44,58  [m2]  

technická místnost     120,89  [m2]  

zázemí střelnice      85,81    [m2]  

střelnice      621,75  [m2] 

 

1.NP 

Vstupní hala      51,96   [m2] 

Vrátnice + cela     33,61   [m2] 

Chodba       35,65   [m2] 

schodišťový prostor s výtahem   20,09   [m2]  

respirium      85,18   [m2] 

hygienická zařízení     107,72  [m2]  

kanceláře       138,33    [m2]  

zasedací místnost     120,91  [m2] 
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2.NP 

chodby       75,68    [m2] 

schodišťový prostor s výtahem   20,09   [m2]   

respirium       85,18    [m2]  

hygienická zařízení     44,58   [m2]  

kanceláře         303,60  [m2]  

denní místnost      61,94   [m2]  

 

3.NP 

chodby       64,85    [m2] 

schodišťový prostor s výtahem   20,09   [m2]   

respirium       85,18    [m2]  

hygienická zařízení     44,58   [m2]  

kanceláře         317,89  [m2]  

denní místnost      61,94   [m2]  

 

počet uživatelů:     max. 40 

počet pracovníků:      30 – 34 

 

c) Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 

 Budova má tvar v 1.NP-3.NP dvou připojených obdélníků o rozměrech 32x16m a 

16x8m. Suterén má tvar opět dvou obdélníků, ale s jinými rozměry, které jsou 64x16m a 

16x8m. Výška atiky je 12,1m, konstrukční výška místností je 4m a světlá výška místností je 

3m. 

 

Zemní práce 

V souladu s ČSN 73 3050 Zemní práce [5] budou provedeny zemní práce. 

V prvé řadě odstraníme stromy, pařezy, křoviny a porosty z řešeného území. Poté 

sejmeme ornici o tloušťce 200 mm ± 50 mm podle kvality ornice a podornice. Ornice určená 

pro uložení na staveništi bude uložena na deponii v násypu výšky maximálně 1,5 m s 

vytvořeným svahem pod úhlem 45 °. Ornice, která se nebude skladovat na staveništi, se 

odveze na skládku určenou Stavebním úřadem.  
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 Pomocí těžké techniky bude provedena první fáze výkopových prací, která zahrnuje 

zaznačení obvodu objektu na řešené parcele č.8192/1. Nejprve se vykope zemina do  hloubky 

-2 000mm, která se odveze, poté se odtěží zemina na úroveň -4 300mm. V poslední fázi se 

provedou jednotlivé výkopy základových patek, viz. výkres půdorys základů D.1.1. 01. Před 

vysycháním a povětrnostními vlivy musí být chráněna základová spára. Získaná zemina 

výkopy se smíchá se štěrkem a použije se pro násypy, obsypy, zásypy.  

 

Základy 

 Základy jsou tvořeny z železobetonových montovaných patek, počet 81 ks. Velikost, 

tvar a umístění, viz. výkres půdorys základů D.1.1. 01. Založení patek v hloubce -5500mm. 

Patky jsou dvoustupňové, výška patky je 1100 mm. Pod nosnými stěnami jsou navrženy 

základové pasy z prostého betonu C 20/25. Základ pod výtahovou šachtou je navržen 

z železobetonu - beton C 20/25, ocel S355 a tl. 200mm. Podkladní betonová deska v tl. 150 

mm z prostého betonu C 20/25 je vyztužena svařovanou sítí Ø8, oka 100x100 mm. 

  

Svislé konstrukce 

Hlavní nosný konstrukční systém byl navržen z železobetonového, skeletového 

montovaného rámového systému, založeném na montovaných základových patkách. Rozměry 

železobetonových sloupů jsou 350 x 350 mm. Mezi sloupy jsou nosné obvodové stěny 

z Porotherm 40 P+D a vnitřní nosné stěny z Porotherm 24 P+D. Z nenosného vnitřního zdiva 

Porotherm 11,5 P+D jsou tvořeny příčky. 

 

Vodorovné konstrukce 

Hlavní nosná část stropu jsou ze stropních desek filigrán, které jsou uloženy na 

průvlaky. Filigránové desky provedeny v tl. 50mm, z horní plochy přesahuje spřahující 

prostorová žebříčková výztuž, která je doplněna dobetonávkou o tl. 150mm. OSB podhled je 

umístěn po celé ploše pod stropní konstrukcí ve výšce +3 000mm. 

Ploché překlady Porotherm KP 14,5 jsou umístěny nad okenními a dveřními otvory 

viz výpis překladů. 
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Podlahy 

Podlahové konstrukce jsou navrženy, aby splňovaly požadavky dle ČSN 73 0540. 

Podlaha v suterénu má keramickou dlažbu jako nášlapnou vrstvu, ostatní patra mají plovoucí 

podlahu. 

S1 – Podlaha na terénu 

- Keramická dlažba, tl. 10 mm 

- Cementový lepící tmel STOMIX ALFAPRO, tl. 5 mm 

- Betonová mazanina, tl. 60 mm     

- Separační vrstva PENFOL 

- Penetrace podkladu WEBER PODKLAD A 

- Hydroizolace ELASTODEK 40 STANDARD MINERAL, tl. 160 mm 

- Vyztužený podkladový beton, tl. 150 mm 

- Zhutněný štěrkopískový podsyp, tl. 100 mm 

- Rostlý terén 

 

S2 – Podlaha mezi podlažími 1.NP, 2.NP, 3.NP 

- Vinylová podlaha, tl. 10mm 

- Betonová mazanina, tl. 50 mm 

- Pojistná hydroizolační PE fólie 

- Tepelná izolace – deska z minerální vlny, tl. 50 mm 

- Nosná konstrukce – filigránový strop, tl 200 mm 
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Střešní konstrukce 

Objekt má dvě ploché střechy, Prví se nachází nad policejné stanicí a druhá je nad 

střelnicí, která je pojizdná. 

S3 – Plochá střecha nad policejní stanicí 

- Hydroizolace SBS modifikovaný asfaltový pás  

ELASTODEK 50 SPECIAL DECOR, tl. 5 mm 

ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm 

- EPS 150S s nataveným asfaltovým pásem z SBS, tl. 200 mm 

- Spádový polystyren beton, tl 40-150 mm 

- Pojistná hydroizolace a parozábrana z modifikovaného asf. Pásu BITALBIT S, tl. 

3,5mm 

- Nosná konstrukce – filigránový strop, tl 200 mm 

 

S4 – Plochá střecha nad střelnicí 

- Litý asfalt, tl 10 mm 

- Ochranná betonová mazanina, tl. 50 mm (dilatovaná po 3m v obou směrech) 

- Drenážní nopová fólie, tl. 10 mm 

- Ochranná geotextílie 

- Tepelná izolace ISOVER SD, tl. 100 mm 

- Lepenka FOALBIT 

- Nosná konstrukce – filigránový strop, tl 200 mm 
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Obvodový plášť 

 Obvodový plášť objektu je rozdělený do dvou částí, nadzemní a podzemní část. První 

část je tvořená pomocí cihel Porotherm 40 P+D, na které je připevněna zavěšená fasáda, která 

je navržena pomocí dřevěného roštu tl. 120 mm, mezi který  se vloží minerální vlna Isover 

Multimax 30, tl. 120 mm. Větraná mezera o tlouštce 40 mm a na ni navazuje obklad tvořený 

z dřevěných kompozitních desek Werzalit selekta, tl. 18 mm. 

 

S5– Obvodový plášť se zavěšenou fasádou 

- Obkladové desky Werzalit selekta, tl. 18 mm 

- Provětrávaná mezera, tl. 40 mm 

- Pojistná difúzní otevřená folie Jutadach 115 

- Minerální vlna Isover Multimax 30, tl. 120 mm 

- Obvodové nosné zdivo Porotherm 40 P+D, tl. 400 mm 

- Silikátová omítka, tl 2 mm 

 

S5– Obvodový plášť se zavěšenou fasádou 

- polypropylenová textilie filtr, tl. 5 mm (500g/m2) 

- polypropylen s uzavřenou strukturou EPS PERIMETR, tl. 120 mm 

- Separační polypropylenová textilie filtr, tl. 5 mm (500g/m2) 

- HI SBS modifikovaný asf. pás SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4 mm 

- 2x asfaltový penetrační nátěr 

- Obvodové nosné zdivo Porotherm 40 P+D, tl. 400 mm 

- Silikátová omítka, tl 2 mm 

 

Tepelná izolace 

 Základy jsou zatepleny pomocí RIGIPS NEAFLOOR tl. 160 mm. Střešní izolace tvoří 

EPS 150S s nataveným asfaltovým pásem z SBS, tl. 200 mm a spádový polystyren beton, tl 

40-150 mm, nad střelnicí je tepelná izolace ISOVER SD, tl. 100 mm. Železobetonové sloupy 

jsou zaizolovány z vnější stran EPS 100 tl. 50 mm a buď minerální vlnou ISOVER 

MULTIMAX 30 tl. 120 mm nebo EPS PERIMETR tl. 120 mm. 
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Malty a omítky 

 Na zdivo Porotherm se používá malta PTH PROFI pro vnitřní nosné zdivo a pro 

nenosné příčky PTH. 

 Vnitřní omítky jsou hlazené silikátové CERESIT CT 72 tl. 2 mm 

Obklady 

 Od firmy Rako jsou v afektu použity obklady. Výšky jsou zakresleny ve výkresové 

dokumentaci. 

Podhledy 

 Po celé ploše objektu jsou požity OSB podhledy, které jsou zavěšeny na stropní 

konstrukci pomocí závěsových stropních systémů a rychlozávěsů. Z vnitřní strany jsou 

ošetřeny omítkou CERESIT CT tl. 2 mm. 

Výplně otvorů  

Vnější otvory jsou dřevěná eurookna SOLID COMFORT SC78 zasklení izolačním 

trojsklem  Ug=0,6W/m2K  a součinitel prostupu tepla okna  Uw=0,82W/m2K. Z vnitřní strany 

budou bílá a z vnější strany hnědá/dřevěná barva. 

Vstupní prosklené dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního trojskla s plastovým rámem 

a protipožární dveře jsou také vyrobeny z bezpečného trojskla s plastovým rámem, ale jsou 

protipožárně zabezpečena. 

Vnitřní dveře jsou dřevěné. 

Schodiště 

Vnitřní schodiště je monolitické, tříramenné. Výška schodišťového stupně je 152 mm 

a délka 310mm Vnější schodiště je vyrobeno ze svařovaných profilů a stupnice 

z protiskluzových plechů. Zábradlí je tvořeno z kovotahu. Je dvouramenné s výškou stupně 

152 mm a délkou 300 mm. 

Výtah 

 Nachází je pouze jeden výtah o rozměrech 1400 x 1400 mm a výtahovou šachtou 1800 

x 1850 mm. Pomocí výtahu se dostaneme do všech pater. 
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Klempířské výrobky 

Viz. výpisy klempířských výrobků 

Zámečnické výrobky 

 Viz. výpisy zámečnických výrobků 

Truhlářské výrobky 

 Viz. výpisy truhlářských výrobků 

d) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí  

Obvodové konstrukce jsou navrženy podle požadavků ČSN 730540, jejich skladby 

jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.  Obvodové konstrukce byly posouzeny v programu 

„Teplo 2011“ a základní detaily v programu „Area 2011“ 

e) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních vlivů 

Řešená stavba je navržena a bude provedena v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny, § 14 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, dále s § 26 odst. 4 zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech, zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími 

látkami a výše zmíněnými zákony o ZPF a LPF.     

 Životní prostředí nebude provozem stavby narušováno nad běžný rámec obdobných 

provozů.           

 Do ovzduší nebudou vypouštěny žádné škodlivé látky, nebudou překročeny hladiny 

hluku při provozu objektu, ani při jeho výstavbě (za předpokladu dodržení všech příslušných 

předpisů pro výstavbu a bezpečnost práce), nedojde ke kontaminaci prostředí a podzemní 

vody. 
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D.1.1.2 Výkresová část 

D.1.1. 01– Základy     M 1:50    

 D.1.1. 02 – Půdorys 1.PP    M 1:50   

 D.1.1. 03 – Půdorys 1.NP    M 1:50   

 D.1.1. 04 – Půdorys 2.NP    M 1:50 

D.1.1. 05 – Půdorys 3.NP    M 1:50 

D.1.1. 06 – Výkres tvaru stropu 1.PP  M 1:50 

D.1.1. 07 – Výkres tvaru stropu 1.NP, 2.NP  M 1:50 

D.1.1. 08 – Výkres tvaru stropu 3.NP  M 1:50 

D.1.1. 09 – Výkres střechy    M 1:50 

D.1.1. 10 – Řez A – A´    M 1:50 

D.1.1. 11 – Řez B – B´    M 1:50 

D.1.1. 12 – Řez C – C´    M 1:50 

D.1.1. 13 – Pohled severní a jižní    M 1:100 

D.1.1. 14 – Pohled východní a západní  M 1:100 

D.1.1. 15 – Detail 01     M 1:10 

D.1.1. 16 – Detail 02     M 1:10 

D.1.1. 17 – Detail 03     M 1:10 

D.1.1. 18- Studie      M 1:100 

D.1.1. 19 – Vizualizace     

D.1.1. 20 – Specifikace zámečnických výrobků - okenní 
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Není předmětem řešení diplomové práce. 
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Závěr 

Výsledkem diplomové práce je dokumentace pro provedení stavby dle rozsahu zadání 

diplomové práce. 

Návrh policejní stanice se střelnicí se mi zdá dobře zpracovaný, využila jsem moje 

vědomosti získané během studia a při nedostatečných informací nebo znalostí jsem 

konzultovala s mým vedoucím diplomové práce a s lidmi z praxe, např: vedoucí střelnice a 

vedoucí příslušníků policie. V obou případech došlo i na vizuální prohlídku. 

Své nabyté znalosti a zkušenosti budu dále využívat v budoucnosti. 
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