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ABSTRAKT  

Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v zimním semestru  
v 3. ročníku bakalářského studia. Téma práce je Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. 
Projekt řeší návrh nového využití tohoto objektu, který je od 27. 8. 2010 památkově 
chráněn a jehož původní funkce byla nahrazena objektem novým.  
Vzhledem ke vzdálenější poloze budovy od centra města Ústí nad Orlicí bylo cílem 
této práce navrhnout takové využití, které se ve městě a jeho blízkém okolí 
nenachází a přitáhlo by tak své návštěvníky. Byl také brán ohled na hodnotu 

objektu a vhodnost nového využití. Jako řešení byla navržena funkce rodinného 
centra s prostorami pro cvičení maminek s dětmi či obou skupin samostatně, 
herna a čítárna pro děti a dále prostor dílny. Další navrhovanou funkcí je kavárna 
v tematickém stylu s přilehlým víceúčelovým sálem, příležitostné ubytování 
a prostor pro administrativní účely. Pro majitele objektu je toto řešení navíc 
výdělečné. Majitelem je Oustecké nádraží s.r.o. – společnost tvořená převážně 
obyvateli města Ústí nad Orlicí, kteří se zasloužili o zabránění plánované demolice 
objektu. Architektonická studie dále navrhuje úpravu plochy na západní straně 
budovy, čímž dojde i k zatraktivnění celého okolí. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
 

Obnova, nádraží, Ústí nad Orlicí, nové využití, přestavba, rodinné centrum, 
kavárna, památka 

  



 

ABSTRACT  

The Bachelor’s Thesis is based on the architectural study which was done in the 

winter semester of the third year of my bachelor’s studies. Theme of Bachelor´s 
Thesis is Renewal of the train station Ústí nad Orlicí. The goal was to create a new 

way how to use this building, which is on a list of immovable cultural monument 

since 27. 8. 2010. The functional role was replaced by new building. Because 

of distant location of the building from centre of Ústí nad Orlicí, there was a goal 

to create new function which is not in the vicinity of city and it should be attractive 

for people. The Bachelor’s Thesis respect a value of this building and new suitable 

function. The solution is a family centre with spaces for workout of mother with 

kids or for these two groups separately, also playroom and reading room for 

children and workshop area. Another function is a café in thematic style with 

an adjoining multi-purpose hall, occasional accommodation and administrative 

purpose. It is also profitable for owner of this building. The owner is Oustecké 
nádraží s.r.o. - a company formed predominantly by the inhabitants of the town 

Ústí nad Orlicí, who have deserved to prevent the planned demolition of the 

building. The architectural study also suggests the modification of the area on the 

west side of the building, which will make the surrounding area more attractive.  

KEYWORDS  

Renewal, train station, Ústí nad Orlicí, new function, reconstruction, family centre, 

café, monunent  
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá návrhem nového využití bývalé nádražní budovy  
v Ústí nad Orlicí, která byla postavena v roce 1874. Budova je od roku 2010 

zapsána na seznam nemovitých kulturních památek.   
Jedná se o objekt, který se nachází na okraji města v blízkosti části Kerhartice. 

Cílem od začátku bylo navrhnout takové využití, které by bylo pro návštěvníky 
atraktivní a v blízkém okolí ojedinělé. Na základě průzkumů obyvatelstva města  
a jejich zájmech byla navržena funkce rodinného centra s prostorem pro cvičení 
maminek s dětmi či obou skupin samostatně, herna s čítárnou pro děti a dílna. 
Dalšími funkcemi jsou kavárna v tematickém stylu, kterou doprovází heslo  
„Zpátky v čase“, přilehlý víceúčelový sál a prostory pro administrativní účely 

a příležitostné ubytování. Práce řeší také úpravu volné plochy na západní straně 
budovy, díky které dojde k oživení a zatraktivnění okolí objektu. 
 

 



  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentace pro stavební povolení 
Nádra ní budova Ústí nad Orlicí 

 Ústí nad Orlicí–parc. č. 786, k.ú. Ústí nad Orlicí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTOVÁ ČÁST 

A. Průvodní zpráva 

  

 

 

 

 

 Akce: Nádražní budova ústí nad Orlicí 
 Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení 
 Investor: Oustecké nádraží s.r.o. 
 Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Jiljí indlar, CSc. 
 Místo stavby: parc.č.786, k.ú. Ústí nad Orlicí 
 Účel stavby: Rekonstrukce bývalé nádražní budovy 

 Vznik stavby: 1874 

 Památková ochrana: kulturní památka 
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A.  Pr vodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

OBNOVA NÁDRA Í V ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
 

b) místo stavby 

 Adresa: Nádražní, č.p. 684, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 Katastrální území: k.ú. Ústí nad Orlicí 
 Parcelní číslo: parc.č.786 

 

c) předmět projektové dokumentace 

Projektová dokumentace eší rekonstrukci bývalé nádra ní budovy Ústí nad Orlicí na rodinné 
centrum, prostory se společenským sálem a kavárnou, administrativní prostor a prostor  
pro p íle itostné ubytování. Jedná se o kulturní památku, katalogové číslo 1305164905. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
  
 Oustecké nádra í, s.r.o. 

 

 

 IČO: 04518403 
 DIČ CZ04518403 

 
Nádra ní 684,  

562 01 Ústí nad Orlicí 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

Kate ina Malečková 

Hybešova 18 

796 01 Prostějov 
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A.2 Seznam vstupních údaj  

- Zadání investora  

- Fotodokumentace 

- Vlastní prohlídka  

- Stavebně historický pr zkum a výkresová dokumentace provedena pracovníky NPÚ na základě        
zamě ení 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah ře eného území 

ešený objekt se nachází mimo centrum města Ústí nad Orlicí, ul. Nádra ní 684. Buda byla zapsána 
jako kulturní památka 27. 8. 2010. Jedná se o objekt obklopen kolejištěm z obou stran. Budova 

obsahuje 3 k ídla- východní k ídlo t ípodla ní s podkrovím, st ední k ídlo o jednom nadzemním podla í 
a k ídlo západní s dvěma nadzemními podla ími a podkrovím. Jedná se o samostatně stojící objekt. 
Ji ní fasáda smě uje k nové nádra ní budově, stojící za ji ním kolejištěm, zbudované roku 2014. 
Projektová dokumentace eší nové vyu ití tohoto objektu stavební změny 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

Objekt je kulturní památka. Nele í v ádném ochranném pásmu. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

 

Vzhledem k charakteru projektu není ešeno. Odtokové poměry se nemění. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 
opatření, popř. územní souhlas 

 

ešený objekt se dle Územně plánovací dokumentace nachází na ploše pro dopravní 
infrastrukturu elezniční. V této fázi PD není změna ešena. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem    

 

Vzhledem k rozsahu zadání práce nebylo ešeno. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

ešený objekt se dle Územně plánovací dokumentace nachází na ploše pro dopravní 
infrastrukturu elezniční. V této fázi PD není změna ešena. 

 

g) o údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjád ení dotčených orgán  si bude zajišťovat investor. 

 

 

h) o údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Součástí PD nejsou ádná výjimková ešení. 
 

i) seznam výjimek a úlevových ře ení 

 

Nevyskytují se. 

 

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

 

Parcelní číslo stavebního pozemku:   786 

Katastrální území:    Ústí nad Orlicí  

Číslo LV:     6101 

Výměra pozemku:    944 m2 

Druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvo í 
Vlastnické právo na ešenou jednotku: Oustecké nádra í, s.r.o.,  

Nádra ní 684,  
56201 Ústí nad Orlicí 
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A.4 Údaje o stavbě 

 

 nová stavby nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

 účel užívání stavby 

Stavba slou ila p vodně jako výpravní budova s p íslušným provozem, restaurací  
a obytnými jednotkami ve vyšších nadzemních podla ích. V současné době stavba nemá vyu ití 
trvalé. Projektová dokumentace eší návrh nového vyu ití na rodinné centrum, prostor kavárny 
s p íslušnými provozy, společenského víceúčelového sálu, administrativní účely a p íle itostné 
ubytování.  

 trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu, v současné době minimálně vyu ívanou mobilním stánkem 
s občerstvením.  
 

údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt byl roku 2010 prohlášen Ministerstvem kultury za nemovitou kulturní památku a podléhá 
tak této ochraně. 

 

údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

Navrhovaná rekonstrukce reflektuje a splňuje současně platné obecné po adavky na výstavbu. 
Jsou v ní navrhovány a pro stavbu budou pou ity pouze materiály, jednotlivé komponenty 
systém  a kompletní systémy, které mají atesty a certifikáty platné pro ČR a EU v souladu  

s §169 a dalších, zák. č.183/2006 Sb. (stavební zákon) a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Projektová dokumentace a realizace stavby budou v souladu s po adavky vyhl. č. 501/2006 Sb. 
o obecných po adavcích na vyu ívání území, s vyhl. č. 502/2006 o územním plánování  
a s po adavky vyhl. 268/2009 Sb. o obecných technických po adavcích na výstavbu. Projektová 
dokumentace je zpracována dle platných zákon . 

Stavba je ji  p ipojena na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba nemá negativní účinky 
na ivotní prost edí. 

Navr ené ve ejné prostory jsou určeny pro u ívání osobami s omezenou schopností pohybu  
a orientace, a proto splňují nále itosti vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických po adavcích 
zabezpečujících u ívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

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

 

Vyjád ení dotyčných orgán  si bude zajišťovat investor. 
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g) seznam výjimek a úlevových ře ení 

 

Není ešeno. 

 

h) navrhované kapacity stavby 

 

Dle nového navr ení se budou v objektu trvale vyskytovat zaměstnanci rodinného centra (ve špičce 
p ibli ně 4- 5 osob), zaměstnanci kavárny (p ibli ně 3 osoby) a pracovníci v administrativní části 
(3 osoby). Počet návštěvník  dle daného programu. 

 

i) základní bilance stavby 

 

Objekt má dle nového stavu včetně suterénu a podkrovních prostor 1630 m2 

 

j) základní předpoklady výstavby 

 

Vzhledem k neprovedeným sondám, charakteru stavby a neznámým informacím o stavu 

finančních zdroj  investora nelze v současnosti jednoznačně určit, zda bude stavba provedena 
v jedné nebo více etapách a jak dlouho bude trvat. 

 

k) orientační náklady stavby 

 

Celková cena bude stanovena na základě výběrového ízení. 

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

Projektová dokumentace je zamě ena na jeden objekt:  

S0 01-bývalé nádra í Ústí nad Orlicí (A,B,C) – předmětem bakalářské práce 

S0 02-nové nádra í Ústí nad Orlicí  

S0 03-skladništní budova 

S0 04-ve ejné osvětlení 

S0 05-p íst ešky betonové 

S0 06-zábrana proti pádu do kolejiště 

S0 07-p íst ešek-ocelová konstrukce, skleněná výplň 

S0 08-ku elky 

S0 09-podchod 

S0 10-rampa 

 

 

V Prostějově 1/2018 

………................................................. 
Vypracovala: Kate ina Malečková   
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B.  Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

charakteristika stavebního pozemku, 

Stavební pozemek se nachází v západní části města  Ústí nad Orlicí mimo centrum.  

Jedná se o budovu bývalé výpravní budovy-nádra í v Ústí nad Orlicí. Tato stavba byla postavena 

roku 1874. V minulosti byla majetkem společnosti České dráhy, a.s., která se po letech rozhodla  
pro demolici a následnou výstavbu nové nádra ní budovy. Spolku „Nádra í nedáme“, 
v současné době vystupujícím pod názvem společnosti Oustecké nádra í s.r.o.,  
se poda ilo demolici zastavit a nyní je budova majetkem této společnosti, která je tvo ena 

p evá ně jistými obyvateli města Ústí nad Orlicí. Zabránění demolici do lo díky vyhlá ení 
objektu kulturní památkou (katalogové číslo 1305164905). V současné době budova neplní  
svou p vodní funkci a je vyklizena a pouze p íle itostně vyu ívána správcem budovy či 
mobilním stánkem s občerstvením. Budova je ze strany exteriéru po kozena povětrnostními 
vlivy a jsou znatelná lokální po kození, ze strany interiéru je znatelné po kození vlhkostí, 
oprýskané omítky a celkové opot ebení objektu. Nosná konstrukce objektu je v dobrém stavu, 
je v ak nutno vě it stav krov . Je nutná výměna st e ních krytin. Plocha v okolí objektu 
vydlá děná ulovými kostkami a v prostorách blízko koleji tě zámkovou dla bou a vodícími 
liniemi se lutým pruhem. Tato úprava byla provedena roku 2014.  
Projekt e í návrh na nové vyu ití tohoto objektu. Majitelé nezadali, o jaké vyu ití by se mělo 
jednat. Byla navr ena funkce výdělečná a ve městě Ústí nad Orlicí se nenacházející.  
Projekt obsahuje vyu ití jako rodinné centrum se zamě ením na eny s dětmi  
a na rodinné aktivity, dále obnovení funkce občerstvení formou kavárny nově a prostory  
pro administrativní vyu ití, p íle itostný nocleh a víceúčelový sál. Projekt zahrnuje dále e ení 
volné plochy na západní straně budovy, pro jeho  realizace je nutná dohoda majitel  parcel. 

Budova se nachází mimo centrum města na rovinatém terénu. Na severní straně za p ilehlým 
koleji těm se prudce zvedá zalesněný terén. Na straně ji ní protéká eka Tichá Orlice-směr toku 
od východní strany.  
Jedná se o pozemek rovinatý na plo e pro dopravní infrastrukturu elezniční.  
P ístup na pozemek je poměrně nesnadný, neboť budova je ze severní i ji ní strany obehnána 
koleji těm a jedná se tedy a oboustranné nádra í.  Na opačné straně ji ního koleji tě se nachází 
nově zbudovaná nádra ní budova v majetku ČD.  
Doprava automobilová je p ímo k budově mo ná pouze ve výjimečných p ípadech  
p es elezniční p ejezd z ulice Nádra ní, který je chráněn elezničními závorami.  
Proto je mo no tento p ístup vyu ít pouze pro p íjezd hasičských jednotek či jako cesta  
pro zásobování pro nově navr ené vyu ití. Bě ný zp sob p ístupu k objektu je pomocí 
podchodu, který slou í i pro p ístup na nástupi tě nové budovy Nádra í Ústí nad Orlicí. 
V pochodu p i p ístupu k objektu se nachází schodi tě a rampa, která v ak ji  není v souladu 

s Vyhlá kou č.398/2009 Sb. O obecných technických po adavcích zabezpečujících bezbariérové 

u ívání staveb. Výtah nebyl v této části podchodu zbudován. K nové nádra ní budově nále í 
parkovi tě pro 140 parkovacích stání, z toho 12 stání je e eno pro handicap. V okolí celého 
areálu se nachází p evá ně budovy  
pro skladování ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. 
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 a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod.), 

Byla provedena dvě zamě ení objektu, a to roku 2011 a 2014 NPÚ. Roku 2011 provedli pracovníci 
NPÚ, ú.p. - oddělení pr zkumu, vzhledem k charakteru stavby, která je kulturní památkou, také 

stavebně historický pr zkum. Publikovaní auto i tohoto dokumentu jsou:  Ing. Mgr. Jan Beránek 
(hlavní zpracovatel) 
Mgr. et Mgr. Jana Čevonová (archivní re er e) 
Ing. arch. Eli ka Racková, (ikonografie, archivní re er e) 
Ing. Petr Macek, Ph.D. (zhodnocení, náměty) 
PhDr. Michal Patrný (stavební pr zkum) 
Mgr. Jind ich Záhorka (stavební pr zkum) 
Lucie Chotěborská (plánová p íloha) 
Bc. Kamila Ungrádová (Inventarizace) 
Bc. Jana Marková (Inventarizace) 
Ing. Petr Kune  (laboratorní analýza) 
Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. (laboratorní analýza) 
RNDr. Zdeněk taffen (petrografie) 
Pr zkum zahrnuje historický vývoj objektu (doba výstavby, architekt, fotodokumentace či veduty, 
významné události, zásadní stavební změny), grafické znázornění hodnotných konstrukcí, popis 

vět iny okenních i dve ních výplní otvor  a základní rozbor vybraných vzork  materiál , z pravidla 

z exteriéru (kamenný sokl, omítka). K jednotlivým prvk m e eným v těchto pr zkumech jsou 
dolo eny fotografie. Projektová dokumentace je dále zpracována na základě podklad  z vlastní 
prohlídky objektu dolo eného fotodokumentací současného stavu stavby.  
Dal í pr zkumy nebyly provedeny. Proto je p ed zahájením stavebních úprav nutno provést  
Geologický a hydrogeologický pr zkum, provést sondy do klíčových konstrukcí, dendrologický 
pr zkum, statické posouzení, pr zkum základových konstrukcí a identifikovat stav po kození 
objektu vlhkostí a následný projekt sanace vlhkosti.  
Fasáda budovy je v současnosti velmi po kozena povětrnostními vlivy, p edev ím v částech 
omítkových ostění, náro ních bosá í a d evěných prvk  – tj. hrázdění, bedněné títy, dekorativní 
výplně tít  a dále rámy okenních otvor  a dve ní výplně otvor . Lokálním po kozením jsou 
po kozeny omítková ostění. V interiéru stavby se projevuje patný stav st e ní krytiny,  
kdy na stropech posledních nadzemních podla í jsou v místech značná po kození vodou 
protékající st echou a začínající plísně. Po kození vlhkostí jsou dále značná na stěnách v 1NP 

projevující se vlhkostními mapami, plísní a opadáváním omítky.  
Ve patném stavu jsou rovně  omítky ve vy ích NP následkem vlhkosti kv li patné funkci st e ní 
krytiny. Vlhkost se projevuje i ve sklepních prostorách, kde bude tato závada e ena o krábáním 
omítek a obnovení p irozeného provětrání prostoru suterénu.  

stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Stavba se nachází mezi 2 koleji ti, z nich  v nejbli ím místě se objekt nachází 4,65 m 

od hrany koleji tě. Ochranné pásmo kolejí je 6 m, proto v prostoru nástupi tě není mo né 
umisťovat trvale cizí objekty a objekt se tedy částečně nachází v ochranném pásmu eleznice. 
V dosahu stavby se nachází zalesněný pozemek, jeho  ochranné pásmo nezasahuje do prostoru 
objektu. Objekt se nachází 3 m od hranice ochranného pásma lesa (ochranné pásmo  
lesa: 50 m). V lese jsou dle Územního plánu města Ústí nad Orlicí p ítomna lokální biocentra  
a biokoridory. Objekt dále nezasahuje ani neovlivňuje ádné zvlá tě chráněné území ve smyslu 

zákona č.114/1992 Sb. Zákon o ochraně p írody a krajiny. To znamená, e nele í na území 
národního parku, chráněné krajinné oblasti, p írodního parku, národní p írodní rezervace, 
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p írodní rezervace, národní p írodní památky, p írodní památky ani p echodně chráněné plochy. 
Nedochází ke kácení vzrostlé zeleně. Nedojde k zábor m zemědělského p dního fondu a 
lesních pozemk . Nebli í p írodní památkou je Letohradská ba antnice, dále Hradní kopec 
litice či Selský potok.  

Projekt nenavrhuje nové in enýrské sítě, jeliko  se ji  na pozemku nacházejí. Pokud bude během 

realizace rozhodnuto o změnách, je nutné dodr ovat standardní ochranná pásma in enýrských 
sítí. V okolí objektu se nachází p ípojky vodovodu, jednotné kanalizace, elektrické vedení, 
kabelovody, plynovod, elektrický oh eb výhybek. Podrobná specifika jednotlivých p ípojek nebyla 
dodána, p íslu né oslovené orgány se nevyjád ily.  

 

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém území (Q 100) a poddolovaném území.  
Hranice záplavového území se nachází p ibli ně 230 m ji ním směrem, v okolí eky Tichá Orlice. 
Ostrovní poloha objektu je v tomto p ípadě výhodou. 

vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Stavba nemá v současné době vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba nemá dále vliv  

na odtokové poměry v území. Jeliko  v ak dojde ke stavebním úpravám, je nutné  
p i provádění stavby omezit kodlivé d sledky stavební činnosti na ivotní prost edí, provoz 
okolních objekt  (nová budova Nádra í Ústí nad Orlicí a p ilehlé budovy  
pro skladování) a provoz elezniční dopravy. Musí být zaji těná dostatečná ochrana proti 
nadměrnému hluku, prachu a emisí kodlivin.  

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opat ení: 

- pro výstavbu nasazovat stavební stroje v ádném technickém stavu, opat ené p edepsanými 
kryty pro sní ení hluku 

- provádět pr bě ně technické prohlídky a údr bu stavebních mechanizm  

- zabezpečovat plynulou práci stavebních stroj  zaji těním dostatečného počtu dopravních 
prost edk ; v době nutných p estávek zastavovat motory stavebních stroj  

- nep ipustit provoz dopravních prost edk  a stroj  s nadměrným mno stvím kodlivin  
ve výfukových plynech. 

- maximálně omezit pra nost p i stavebních pracích a dopravě 

- p epravovaný materiál zajistit tak, aby nezneči ťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, sní ení 
rychlosti apod.) 

- omezit pojí dění a stání vozidel mimo zpevněné plochy 

- provádět pravidelnou kontrolu p íjezdových komunikací na staveni tě a nevyhnutelné 
zneči tění komunikací neprodleně odstraňovat 

- udr ovat po ádek na staveni tích 

- materiály ukládat odborně na vyhrazená místa 

- zamezit zneči tění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 

- k realizaci stavby vyu ívat jen plochy v obvodu staveni tě 

 

  Hlučné stavební práce budou prováděny pouze v noční době (6:00 - 22:00 hod). 
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  Vliv na odtokové poměry v území: vzhledem k rovinatosti pozemku tvo eného p evá ně 
zpevněnými plochami tvo enými ulovými kostkami, zámkovou dla bou a vodícími liniemi byly 

na pozemku v roce 2014 zbudovány odtokové laby pro odtok srá kových vod jednotnou 
kanalizací. V místech zatravněných ploch bude srá ková voda vsakována do podlo í.  
Na základě zhodnocení dostupných údaj , vztahujících se k navrhovaným objekt m 
a technologiím a k jejich provozu, lze konstatovat, e navrhovaný záměr  

je ekologicky p ijatelný a nebude mít negativní vliv na ivotní prost edí. 

požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

V okolí objektu se nachází men í zatravněná plocha na východní části, blí e na západní straně 
pak plocha vět ího rozsahu, která je v ak v neudr ovaném stavu a je proto nutná její asanace. 
 Je zde navr eno její budoucí vyu ití jako parková plocha a dojde tedy k úpravám této plochy 
(vysázení nové zeleně, zpevněné poch zí plochy a men í vodné plocha mezi nově navr enými 
p íst e ky). V těsné blízkosti objektu v prostoru nástupi tě nejsou ádné d eviny i p es jejich 
existenci v minulých letech navr eny z d vod  ochranného pásma koleji tě. Rozsah demolice  

je obsa en ve výkresové dokumentaci 
-výkresy bouraných konstrukcí. 

požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Nejedná se o pozemky a parcely zemědělského p dního fondu. 

územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu), 

Areál je napojen na místní komunikace. Vzhledem k charakteru nového vyu ití  
se p edpokládá výrazněj í náv těvnost této oblasti. S ohledem na existující stávající parkovi tě 
s dostatečnou kapacitou bylo rozhodnuto, e dal í parkovací stání nebudou zbudovány. Budova 

je napojena na stávající in enýrské sítě. P ípojky jsou stávající a projekt nenavrhuje p ípojky 
nové.  
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věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba bude prováděna za provozu současné nádra ní budovy Ústí nad Orlicí.  

Časová vazba je dána termínem pro zahájení stavby po adovaným investorem. 
Vzhledem ke skutečnosti, e budou prováděny výrazněj í stavební změny v interiéru objektu  
a jedná se zároveň o kulturní památku, je pravděpodobné, e se objeví neočekávané investice 
vzhledem k dosud nedostatečnému prozkoumání konstrukcí  
a nutnosti doplnění chybějících částí na fasádě. Jeliko  investor zatím nedodal informaci  
a finančních prost edcích, je mo né, e bude nutné prováděn stavební změny ve fázích a dojde 

k nutnosti zakonzervování stavby. Tuto problematiku je pot eba co nejd íve e it s investorem. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Tato stavba je památkově chráněná je od 27. 8. 2010 a byla vystavena ve slohu romantismus 

architektem Rudolfem Freyem roku 1874. Bývalá nádra ní budova Ústí nad Orlicí hledá 

v současné době nové vyu ití, jeliko  její p vodní funkce výpravní budovy je nyní nahrazena 
novou nádra ní budovou postavenou roku 2014 a funkce bydlení není vzhledem k současným 
hygienickým limit m legální cestou mo ná.  
Projektová dokumentace e í rekonstrukci stávající budovy na rodinné centrum, kavárnu 
s drobným občerstvením s p íslu nými provozy a p iléhajícím víceúčelovým sálem, 
administrativním prostorem a jedním pokojem slou ící k p íle itostnému ubytování. V echny 
funkce jsou navr eny tak, aby byly pro investora výdělečné. Po adavkem investora a majitele 
pozemku je návrh nového vyu ití s mo ností p íle itostného ubytování dle aktuálně platné 
legislativy a nutných po adavk  pro chod provozu v ech částí budovy.  
V areálu budovy se nachází novostavba nádra ní budovy a p iléhající budovy slou ící  
ke skladování. Proto je nutné uva ovat p i rekonstrukci zaji tění provozu stávajícího nádra í  
či jeho minimální omezení. Objekt je ji  napojen na stávající sítě.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické e ení 

urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ře ení, 

Stavby se nachází dle dokumentu Územní plán města Ústí nad Orlicí na plo e určené  
pro dopravní infrastrukturu. Objekt nadále nebude plnohodnotně slou it jako nádra ní budova 
a vzhledem k nově obsa eným funkcím se p edpokládá vět í náv těvnost této oblasti.  
Nové vyu ití budovy je navr eno tak, aby provozy co nejlépe fungovaly i p es problematickou 

dostupnost objektu. Jsou vy e eny návaznosti jednotlivých částí provozu. Vjezd na pozemek 

z východní strany opat en závorou je stávající, av ak minimálně vyu íván. Dle charakteru nového 
vyu ití se p edpokládá jeho častěj í vyu ívání, a to zejména p i společenských akcích (doprava 
občerstvení, hudební aparatura, vystavované exponáty). 
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architektonické ře ení – kompozice tvarového ře ení, materiálové a barevné ře ení 

Objekt se skládá ze t í k ídel – p íčná k ídla východní o 3 NP s podkrovím a západní  
o 2 NP s podkrovím. Tato 2 k ídla spojuje k ídlo podélné o 1 NP. V echna k ídla jsou chráněna 
sedlovou st echou. V echny st echy budou opat eny novou krytinou z d vod  nevyhovujícího 
stavu krytiny stávající. Na fasádě se projevuje ve velké mí e re né zdivo a maltová st íkaná omítka 
pískovcové barvy. Dále vzhled fasády dotvá ejí náro ní bosá e, kamenná (p íčná k ídla)  
a omítková (podélné k ídlo) ostění a d evěné prvky jako sloupky s výplní s florálním motivem, 
bedněné títy, dekorativní výplně tít , hrázdění, ozdobně vy ezávané zhlaví trám  a krokví  
a rámy okenních i dve ních výplní otvor . Fasádu je bude vyči těna tlakovou vodou a dále doplnit 
chybějící prvky, opravit prvky stávající a dosáhnout tak p vodního stavu. Okenní výplně otvor  
jsou opat eny nátěrem v zeleném a hnědém odstínu, dve ní k ídla jsou v echna opat ena 
nátěrem hnědým. Tento povrch je v současné době oprýskaný a ve keré zachované výplně 
otvor  budou repasovány. Dal í d evěné prvky nedotčené úpravami roku 2014 budou takté  
opat eny novým nátěrem se zvý enou odolností proti povětrnostním vliv m, aby byla zaji těna  
co nejdel í ivotnost.   
 

Projekt p edpokládá, e ve keré stěny jsou zhotoveny z cihel plných pálených s výjimkou 
suterénu, kde se p edpokládají slinuté cihly. Konstrukce strop  je zhotovena jako d evěný 
trámový strop. Jednotlivé vrstvy konstrukcí jsou obsa eny ve výpisu skladeb konstrukcí, který je 
součástí projektové dokumentace. Zde jsou obsa eny skladby stávající i nové. Po dokončení 
výstavby bude objekt plnohodnotně vyu íván.  
Architektonický návrh plně respektuje vyu ití okolních objekt . Mezi navrhované prvky  drobné 
architektury pat í lavičky   v exteriéru a p íst e ky s tématikou vlak  a dále zábrana proti vpádu 
do koleji tě, její  zpracování je obsa eno ve výkresové dokumentaci-slo ka D jako samostatný 
projekt. Nejsou navrhovány nové výtvarné prvky, objekt nebude vybaven současnými 
uměleckými díly či p edměty. Samotný objekt je hodnocen jako hodnotný. 
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B.2.3 Celkové provozní e ení, technologie výroby 

Dispoziční ře ení  

Jedná se o budovu o t ech k ídlech. Ve k ídle východním je v návrhu umístěna v 1. NP recepce 

slou ící i jako informační centrum a zázemí pro jeho zaměstnance, dále skladovací prostory, 
ve ejné WC a kočárkárna. Dal í dvě nadzemní podla í nále í rodinnému centru. V 2. NP se nachází 
dva cvičební sály, kde budou probíhat lekce méně náročné na pevně vybavení (tzn. jóga, cvičení 
s dětmi a pro těhotné eny), atna a hygienické zázemí včetně p ebalovací místnosti. V 3. NP se 

nachází herna a čítárna pro děti, dílna a hygienické zázemí včetně WC pro handicap. Tato 3 podla í 
jsou p ístupná nově navr eným výtahem. Funkce podkroví jako p da z stává zachována, jeliko  
vzhledem k nízké světlé vý ce není mo né jej vyu ít pro pobytové prostory.  
K ídlo podélné dle návrhu bude obsahovat kavárnu jednotném stylu z roku výstavby  
a p idává víceúčelový sál. P vodní restaurace nebude kv li současným hygienickým po adavk m 
obnovena. Pr chod mezi Letohradským a Pra ským nástupi těm z stává zachován a je dle 
architektonického e ení vyu íván k výstavě fotografií a dokument  týkající se historie objektu. 
Tento návrh je ale t eba konzultovat se specialisty v oboru po ární bezpečnosti staveb.  
K ídlo západní pojímá zázemí pro kavárnu a její zaměstnance, WC pro náv těvníky tohoto 
provozu a místnost pro údr bá e. V 2 NP se nachází kancelá e, které mohou být určeny  
pro vedení objektu, či jako pronajímatelné (rozhodne investor stavby) a dva pokoje  

pro p íle itostné ubytování. Podkroví bude opět vyu íváno jako p dní prostor.  
Objekt je částečně podsklepen (p esná poloha viz výkresová dokumentace) a vyu íván jako sklep, 
a pokud specialisté v oboru TZB rozhodnou, m e být prostor vyu íván jako zázemí TZB (umístění 
kotle). V suterénu se nový stav objektu dotkne pouze části pod východním k ídlem,  
a to zbudováním výtahové achty. 
 

Provozní ře ení-nově navržené provozní ře ení objektu 

Ve východním k ídle na nachází 2 ve ejně p ístupné prostory, a to informace (a následovný vstup 
do prostor  rodinného centra v 2NP a 3NP) a dále prostor ve ejných WC. Obě části mají 
samostatný vstup. Neve ejný prostor v tomto k ídle je podkroví a skladovací prostor v 1NP,  

který je součástí provozu víceúčelového sálu nacházejícího se ve st edním traktu.  
Sál m e být vyu íván samostatně nebo jako součást kavárny (oddělení prosklenýma skládacími 
dve mi.) Součástí provozu kavárny je kuchyně (p ípravna drobného občerstvení) v západním 
k ídle a navazující sklady potravin a nápoj . K zázemí restaurace pat í prostory pro zaměstnance 
(denní místnost, WC, sprcha). Na prostor kavárny navazuje hygienické zázemí pro náv těvníky. 
Západní k ídlo v 1NP obsahuje dále místnost pro údr bá e. V 2NP se nachází 2 oddělené provozy 
– administrativa a p íle itostné ubytování.  
Celá projektová dokumentace-stavební změny, obnova jednotlivých prvk  aj. musí být 
projednána s pracovníky NPÚ, kte í rozhodnout, zda jsou e ení vhodná, p ípadně stanoví 
podmínky, za kterých bude mo no projekt realizovat.  
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Místnost 001, 010 – Chodba, sklep 

Účel: komunikace  

Podlaha: cementový potěr/cihelná dla ba, schodi tě kamenná 

 

Místnost 002-007,009,011,013 –  Sklep 

Účel: skladování  
Podlaha: cementový potěr + nátěr  
Strop: cihelný s ocelovými nosníky 

 

  Místnost 008 –  Komora 

Účel: skladování  
Podlaha: cementový potěr + nátěr /dusaná hlína 

Strop: cihelný s ocelovými nosníky 

 

Místnost 012 –  Technická místnost 

Účel: umístění za ízení TZB  
Podlaha: cementový potěr + nátěr  
Strop: cihelný s ocelovými nosníky 

 

Místnost 101 – Informace 

Účel: Vstupní část do objektu, informace pro náv těvníky – pro turisty a náv těvníky rodinného 
centra, mo nost koupě malých suvenýr  a vlakových jízdenek. 
Podlaha: dla ba teraco 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový s vápennou omítkou 

 

   Místnost 102 – Sklad 

Účel: skladovací prostor, primárně určen pro vybavení víceúčelového sálu 

Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový s vápennou omítkou 

 

Místnost 103 – Schodi tě, výtah 

Účel: vertikální komunikace 

Podlaha: kamenné schodi tě 

Strop: klenby z CPP/d evěný trámový 

 

Místnost 104 – Chodba 

Účel: komunikace zejména pro zaměstnance a účinkující ve víceúčelovém sálu 

Podlaha: dla ba teraco 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový s vápennou omítkou 
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Místnost 105 – WC zaměstnanci/účinkující 
Účel: hygienické zázemí 
Podlaha: keramická dla ba  

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell, obvodové stávající zdivo z CPP 

               Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell, sádrová omítka 

 

               Místnost 106 – Denní místnost 

Účel: zázemí pro zaměstnance a účinkující 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell, obvodové stávající zdivo z CPP 

Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: d ez 

 

Místnost 107 – Ve ejné WC handicap 

Účel: hygienické zázemí 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell, obvodové stávající zdivo z CPP 

   Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: WC pro handicap, umyvadlo pro hancicap 

  

Místnost 108 – Ve ejné WC ženy 

Účel: hygienické zázemí 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell, obvodové stávající zdivo z CPP 

Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: WC, umyvadla 

 

Místnost 109 – Chodba 

Účel: komunikace 

Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell, obvodové stávající zdivo z CPP 

Strop: d evěný trámový, sádrová omítkA 

 

Místnost 110 – Ve ejné WC muži 
Účel: hygienické zázemí 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell, obvodové stávající zdivo z CPP 

Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: WC, pisoáry, umyvadla 

 

Místnost 111 – Úklidová místnost 

Účel: hygienické zázemí 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell, CPP 

Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell 
Za ízení ZTI: výlevka 
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Místnost 112 – Kočárkárna 

Účel: uskladnění kočárk  zejména náv těvníku rodinného centra 

Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell, CPP 

Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell 
 

Místnost 113 – Průchod 

Účel: pr chod mezi 2 nástupi ti 
Podlaha: dla ba teraco 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: klenba valená z CPP, perforovaný podhled 

 

Místnost 114 – Víceúčelový sál 
Účel: sál pro r zné druhy vyu ití – koncerty, výstavy, taneční akce aj. 
Podlaha: d evěné parkety 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: profilované ocelové nosníky, podhled 

 

Místnost 115 – Kavárna 

Účel: stravovací a zábavní 
   Podlaha: keramická dla ba 

   Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: profilované ocelové nosníky, podhled 

Za ízení ZTI: d ez 

 

Místnost 116 – Chodba 

Účel: komunikace, odkládací 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový s vápennou omítkou  
 

Místnost 117 – Sklad nápojů 

Účel: skladování uzavíratelných neotev ených nápoj  

Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový, vápenná omítka 

  

 

Místnost 118– Sklad potravin 

Účel: skladování trvanlivých nechlazených potravin 

Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový, vápenná omítka 

 

Místnost 119 – Kuchyně 

Účel: p íprava lehkých pokrm  

Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový strop, vápenná omítka  

Za ízení ZTI: umyvadlo, d ez 
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Místnost 120 – Schodi tě 

  Účel: vertikální komunikace 

Podlaha: d evěné schodi tě, keramická dla ba 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: klenby z CPP/d evěný trámový 

 

Místnost 121 – Úklidová místnost 

Účel: hygienické zázemí 
   Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell, CPP 

Strop: d evěný trámový, podhled ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Za ízení ZTI: výlevka 

 

Místnost 122 – Úklidová místnost 

Účel: hygienické zázemí 
   Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, podhled ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Za ízení ZTI: WC, umyvadlo 

 

Místnost 123 – Chodba 

Účel: komunikace 

   Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell CPP 

Strop: d evěný trámový 

 

Místnost 124 – Denní místnost 

Účel: zázemí pro zaměstnance kavárny, ulo ení oblečení 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell, CPP 

Strop: d evěný trámový, vápenná omítka 

               Za ízení: d ez, lednička, mikrovlnná trouba 

 

Místnost 125 – Sprcha zaměstnanci 
Účel: hygienické zázemí 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell, CPP 

Strop: d evěný trámový, podhled sádrovláknitých desek Fermacell 
               Za ízení: sprcha 

 

Místnost 126 – WC údržbá  

Účel: hygienické zázemí 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell, CPP 

Strop: d evěný trámový, podhled sádrovláknitých desek Fermacell 
Za ízení ZTI: WC 
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Místnost 127 – místnost údržbá e 

Účel: pracovní prostor 

Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell, CPP 

Strop: d evěný trámový, vápenná omítka 

Za ízení ZTI: umyvadlo 

 

Místnost 128 – WC muži 
Účel: hygienické zázemí náv těvník  kavárny 

Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell, obvodové stávající zdivo z CPP 

Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: WC, pisoáry, umyvadla 

 

Místnost 129 – WC ženy 

Účel: hygienické zázemí náv těvník  kavárny 

Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: WC, umyvadla 

  

Místnost 130 – WC handicap 

Účel: hygienické zázemí náv těvník  kavárny 

Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: WC pro handicap, umyvadla pro handicap 

 

Místnost 131 – Chodba 

Účel: komunikace  
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell, CPP 

Strop: d evěný trámový, vápenná omítka 

 

Místnost 201 – Cvičební sál 
Účel: fyzické aktivity náv těvník  rodinného centra  

Podlaha: d evěné parkety 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell, sádrová omítka 

 

Místnost 202 – Chodba 

Účel: komunikace  
Podlaha: lité teraco 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: klenba valená z CPP 

  



 

 

16 

 

Místnost 203 – Schodi tě, výtah 

Účel: vertikální komunikace 

Podlaha: kamenné schodi tě 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: klenby z CPP/d evěný trámový 

 

Místnost 204 – WC muži 
Účel: hygienické zázemí  
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: z CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: WC, umyvadlo 

 

Místnost 205 – WC ženy 

Účel: hygienické zázemí  
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 

Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: WC, umyvadla 

 

Místnost 206 – Úklidová místnost 

Účel: hygienické zázemí  
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell 

               Za ízení: výlevka, police pro skladování  
 

Místnost 207 – P ebalovací místnost 

Účel: prostory pro p ebalování dětí náv těvník  

Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell  
Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell 

               Za ízení: sklopné p ebalovací pulty, umyvadlo 

 

Místnost 208 – Cvičební sál 
Účel: fyzické aktivity náv těvník  rodinného centra  
Podlaha: d evěné parkety 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový, podhled z sádrovláknitých desek Fermacell, sádrová omítka 

 

Místnost 209 – Recepce 

Účel: informace, ízení lekcí 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový, sádrová omítka          

Za ízení ZTI: d ez 
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Místnost 210 – atna 

Účel: p evlékaní náv těvník  cvičebního sálu 

Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell  
Strop: d evěný trámový, sádrová 

       

Místnost 211 – Sprchy 

   Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell  
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

                Za ízení: 2 sprchové kouty, umyvadlo 

 

Místnost 212 – Schodi tě/chodba 

Účel: komunikace, keramická dla ba 

Podlaha: kamenné schodi tě 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: klenby z CPP/d evěný trámový 

 

Místnost 213 – Pokoj 

Účel: p íle itostné ubytování 
Podlaha: laminátová podlaha 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

 

Místnost 214 – Koupelna 

Účel: hygienické zázemí 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: vana, 2x umyvadlo 

 

Místnost 215 – WC 

Účel: hygienické zázemí 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: WC 

 

Místnost 216 – Pokoj 

Účel: p íle itostné ubytování 
Podlaha: laminátová podlaha 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

 

Místnost 217 – Koupelna 

Účel: hygienické zázemí 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: sprchový kout, 2x umyvadlo 
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Místnost 218 – WC 

Účel: hygienické zázemí 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: WC 

 

Místnost 219 – P edsíň 

Účel: komunikace 

Podlaha: laminátová podlaha 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

 

Místnost 220 – Chodba 

Účel: komunikace 

Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový, vápenná omítka 

    

Místnost 221 – Úklidová místnost 

Účel: hygienické zázemí 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: výlevka 

 

Místnost 222 – WC 

Účel: hygienické zázemí 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: umyvadlo 

 

Místnost 223 – P edsíňka 

Účel: hygienické zázemí 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: WC 

 

Místnost 224, 225 – Kancelá  

Účel: pracovi tě 

Podlaha: laminátová podlaha 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový, vápenná omítka 
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Místnost 226 – Kuchyňka 

Účel: zázemí pro pracovníky 

Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell  
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

                Za ízení: d ez, lednička, mikrovlnná trouba 

 

Místnost 227 – Chodba 

Účel: komunikace 

Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell  
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

 

Místnost 301 – Schodi tě/chodba 

Účel: komunikace 

Podlaha: kamenné schodi tě, lité teraco 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: klenby z CPP/d evěný trámový 

 

Místnost 302 – Chodba 

Účel: komunikace  
Podlaha: lité teraco 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: valená klenba z CPP 

 

Místnost 303 – WC muži 
Účel: hygienické zázemí  
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: z CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: WC, umyvadlo 

 

Místnost 304 – WC ženy 

Účel: hygienické zázemí  
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: WC, umyvadla 

 

Místnost 305 – Úklidová místnost 

Účel: hygienické zázemí  
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell 
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

Za ízení ZTI: výlevka   
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Místnost 306 – P ebalovací místnost/WC handicap 

Účel: hygienické zázemí 
Podlaha: keramická dla ba 

Stěny: CPP, stěny ze sádrovláknitých desek Fermacell  
Strop: d evěný trámový, sádrová omítka 

                Za ízení: sklopné p ebalovací pulty, umyvadlo pro handicap, WC pro handicap 

 

Místnost 307 – Dílna 

Účel: tvorba-malování, pracovní činnosti 
Podlaha: PVC 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový, vápenná omítka 

                Za ízení: d ez  
  

Místnost 308 – Herna pro děti 
Účel: zábavní prostor pro děti 
Podlaha: laminátová podlaha 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový, vápenná omítka   
 

Místnost 309 – Čítárna 

Účel: čítárna pro děti 
Podlaha: laminátová podlaha 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: d evěný trámový, vápenná omítka   
 

Místnost 310 – Půda 

Účel: p ípadné skladování 
Podlaha: cihelná dla ba 

 

Místnost 401 – Schodi tě/chodba 

Účel: komunikace 

Podlaha: kamenné schodi tě, lité teraco 

Stěny: CPP, vápenná omítka 

Strop: klenby z CPP/d evěný trámový 

 

Místnost 402-404,408-410 – Půda 

Účel: p ípadné skladování 
Podlaha: cihelná dla ba 

 

Místnost 405-407 – Komora 

Účel: p ípadné skladování 
Podlaha: cementový potěr 

 

Místnost 410 – Pokoj 

Účel: p ípadné skladování 
Podlaha: d evěné fo ny 

Stěny: CPP, vápenná omítka 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

P ístup na pozemek pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace z stává stávající.  
Roku 2014 do lo k p estavbě, kdy byl zbudován nový podchod k nádra ní budově. Z podchodu 

 je zbudována rampa. Parkovi tě nále ící nové Nádra ní budově Ústí nad Orlicí obsahuje  
9 parkovacích stání pro handicap.  
P i realizaci nového vyu ití e eného objektu bude tato budova splňovat po adavky vyhlá ky  

č. 398/2009 Sb. o obecných technických po adavcích zabezpečujících u ívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění v prostorách ve ejně p ístupných. 

P ístup handicapovaných není umo něn do západního k ídla a prostory v této části nejsou 
k pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace upraveny. Dal í prostory, s výjimkou 
p dních prostor, jsou p ístupny. 
Vstup do východního k ídla do prostoru informací a dále vstup na ve ejné WC je opat en 
dlá děnou rampou se zábradlím e eným jako replika stávajícího zábradlí na nástupi tích. Sklon 
ramp 5,7%, p ed dve ními otvory je dodr ena minimální velikost rovné plochy. Rampy splňují 
po adavky vyhlá ky č. 398/2009 Sb. o obecných technických po adavcích zabezpečujících u ívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Ve východním k ídle je navr en 
výtah s rozměrem kabiny 1100x1400 mm. Zábradlí u schodi tě v této části budovy bude opat eno 
títky s informacemi psanými Braillovým písmem (podla í, vyu ití podla í). Ve východním k ídle 

v 1NP je zbudováno ve ejné WC pro handicap. Rozměr místnosti 2400x2960 mm.  Dále je WC 

kabina navr ena v 3NP a je dále vybavena p ebalovacími pulty. Rozměr místnosti 2560x2050 mm. 
V západním k ídle bude zbudováno WC pro handicap jako součást hygienického zázemí pro hosty 
kavárny. Rozměr místnosti 1770x1835 mm. Dve e na ve ejné WC mají í ku 1000 mm,  

ostatní 900 mm. Ve keré WC pro handicap tak splňují po adavky vyhlá ky č. 398/2009 Sb.  
o obecných technických po adavcích zabezpečujících u ívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  

B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby  

-  Povrchy podlah budou realizovány tak, aby byly respektovány po adavky § 11 a § 17 vyhl. 48, 

ČSN 74 4505 „Podlahy“, ČSN 73 4130 „Schodi tě a ikmé rampy“ a ČSN 74 4507 „Zku ební metody 
podlah“. 

- U vytápěcích za ízení musí být p ed uvedením do provozu provedeny zkou ky těsnosti, zkou ky 

dilatační a zkou ky topné dle ČSN 06 0310.  

- Elektrická za ízení a rozvody budou realizovány v souladu s § 195 a  199 vyhlá ky 48. 

  Z hlediska ochrany p ed úrazem elektrickým proudem budou navr eny a zrealizovány  

 v souladu s ČSN 33 2000 - 4 - 41. 

- Základní ochrana: samočinné odpojení v síti TN-C-S. 

- Zvý ená ochrana: proudovým chráničem. 

- K elektrickým za ízením a rozvod m provede montá ní organizace výchozí revizi dle ČSN 33 

2000-6-61 a vydá revizní zprávu dle ČSN 33 1500. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů  

Stavební ře ení 

Stávající stav 

V současné době je bývala nádra ní budova v Ústí nad Orlicí vyklizena a bez stálého vyu ívání. 
Památkově chráněná je od 27. 8. 2010 a byla vystavena ve slohu romantismus architektem 

Rudolfem Freyem roku 1874. Prozatím v objektu funguje pouze občasně mobilní stánek 
s rychlým občerstvením. V minulosti budova zcela plnila svou funkci, tzn., e se zde nacházela 
dopravní kancelá , pokladny, čekárna, telematika, ale také zde nechyběla restaurace umístěna 
v západní části podélného traktu. Ve kerý tento provoz se odehrával v oblasti  

1 NP. Dal ím nadzemním podla ím nále ela funkce bydlení, kdy jeden byt pr měrně obsahoval 
3-4 pokoje. Prostor je tedy velmi členěný a málo otev ený. Vzhledem k současným hygienickým 
po adavk m nebude mo né obnovit tuto funkci z hlediska jistého nedodr ení hladiny 
akustického tlaku. Pro tuto funkci by nebyly byty zkolaudovány. Objekt dále není mo né zateplit. 
Z těchto d vod  se i p edpokládá nep íli  velký zájem o trvalé bydlení v tomto objektu. Co se týče 
funkce výpravní budovy, od roku 2014 nahradila tuto funkci nově vystavená budova stojící  
na opačné straně ji ního koleji tě a plní dnes tuto funkci (prodej jízdenek, čekárna, občerstvení 
formou automat ). Úplné obnovení e eného objektu tedy není ádoucí a projekt e í návrh 
nového vyu ití. 
 

Nový stav 

Jedná se o t ík ídlí objekt, stojící dle ÚP města Ústí nad Orlicí na plo e pro dopravně elezniční 
infrastrukturu. Objekt obsahuje k ídla s 1 NP, 2 NP i 3 NP s podkrovím v obou p íčných k ídlech. 

Maximální vý ka st echy objektu je 15,140 m v místě h ebene nejvy í budovy-východní k ídlo 

(vý ka určena z nového stavu, tzn. po výměně st e ního plá tě). Jedná se o stavbu se sedlovými 
st echami, kdy p íčná k ídla mají sedlové st echy se sklonem 27°, podélný trakt má sklon témě  
poloviční, a to 12°. Současný stav v ech st ech je nevyhovující, proto budou st e ní plá tě,  
jak ji  bylo zmíněno, nahrazeny, av ak klempí ské výrobky-podokapní laby a svody-vzhledem 

k současnému vyhovujícímu stavu budou dále vyu ity.   
Objekt je veden pod parc. č. 786 k.ú. Ústí nad Orlicí. Je v ak nutné poznamenat, e v současné 
době nemá katastrální ú ad aktualizovaná data a p ed zahájením stavebních prací je nutné tuto 
problematiku vy e it, aby se p ede lo budoucím spor m, které by pravděpodobně byly e eny 
soudem. Objekt je nyní v majetku objednatele, okolní plochy budovy a parcely v majetku České 
Dráhy, a.s., proto je e ení volné západní plochy e eno v tomto projektu pouze jako návrh 
k e ení a není k němu zpracována podrobná výkresová ani textová dokumentace.  
Jako nové vyu ití objektu je navr eno rodinné centrum, administrativní účel, p íle itostné 
ubytování a kavárna s p ilehlým víceúčelovým sálem. Materiály pro nové stěnové konstrukce byly 
vybírány takové, ab byla umo něna suchá výstavba a snadná montá  i p ípadná demontá  těchto 
konstrukcí. Obvodové stěny z stanou nezateplené, tepelná izolace bude nově vlo ena  
do konstrukce st echy podélného traktu z d vod  zaji tění vět í tepelné pohody vnit ního 
prost edí a dále do stropní konstrukce oddělující prostor podkroví a p ilehlého podla í. Bli í 
specifikace viz kapitola Konstrukční a materiálové e ení.  
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Konstrukční a materiálové ře ení 

Stěnové konstrukce stávající: 
Zdivo e ené budovy je dle dostupných informací provedeno z 95% z cihel plných pálených. 
Výjimkou je prostor suterénu, kde se nachází cihly slinuté, a dále jednotlivé dělící p íčky 
vyhotovené jako d evěná konstrukce. D evěné p íčky v ak budou v plné mí e odstraněny.  
Na stěnách jsou pou ity vápenné omítky, místy viditelně napadeny vlhkostí (vlhkostní mapy, 
odpadávání omítek, plísně), stropní konstrukce je opat ena rákosovou roho í s vápennou 
omítkou, v podélném traktu se nachází kazetový podhled a podhled z heraklitových desek, opět 
ve patném stavu.  

 

Konstrukce stropu stávající: 
Stávající stropní konstrukce jsou e eny jako d evěné trámové stropy. Strop mezi suterénem  
a 1NP je zrealizován z CPP vlo ených do ocelových I profil . Konstrukce stropu podélného k ídla 
sestává z ocelových I profil  sta ených táhlem, podhledu z heraklitu, d evěných krokví, krokví  
po vla sku a krytiny. Podrobný popis viz skladby konstrukcí. 

 

St e ní konstrukce stávající: 
St e ní krytina podélného traktu je tvo ena asfaltovým pásem, p íčné trakty eternitovou krytinou. 

V echny st e ní plá tě budou vyměněny z d vod  patného současného stavu. Součástí 
výkresové dokumentace je výkres krovu, kde jsou jednotlivé prvky zakresleny a specifikovány. 
Konstrukce st e ního plá tě jsou zhotoveny ze smrkového d eva, podélný trakt zahrnuje i prvky 
ocelové. 

 

Stěnové konstrukce nové: 
Stěnové konstrukce navr ené budou vyhotoveny ze sádrovláknitých desek Fermacell vyplněných 
MW (tyto konstrukce budou e eny v tlou ťce 80 mm, 150 mm a 200 mm), p edstěny pro vedení 
rozvod  ZTI z cementovláknitých desek Powerpanel H2O, pro výtahovou achtu bylo zvoleno 
zdivo Porotherm AKU Z tl. 300 mm.  

 

Stropní konstrukce: 
Nosná konstrukce stropu z stane beze změny s výjimkou výměny kolem prostupu ve stropní 
konstrukci pro výtah- e eno ve výkresové dokumentace. Podhledy budou zhotoveny opět  
ze sádrovláknitých desek Fermacell a do podhled  v prostorách cvičebních sál  se počítá  
se z ízením lokální vzduchotechnické jednotky pro zaji těné pohody vnit ního prost edí v době 
vyu ívání tohoto prostoru.  Pro zazdění stávajících otvor  budou pou ity CPP a je nutné provázání 
zdiva.  

 

St e ní konstrukce nové: 
Jako nová st e ní krytina podélného traktu je navr en lakovaný falcovaný plech,  
do vrstvy této st e ní konstrukce p ibydou vrstvy tepelné izolace tl. 140 a 120 mm (TI TOPDEK 
PIR), vrstva parotěsnící (parozábrana DEKFOL N), pojistná hydroizolace (folie DEKTEN MULTI-

PRO)a vzduchová mezera tvo ená kontralatěmi.  
 

Podlahy: 

Vrstvy stávajících podlah budou ve vět ině p ípad  odstraněny po záklop a dále budou 
následovat vrstvy nově navr ené. Podrobná specifika dal ích skladeb konstrukcí jsou obsa eny 
ve výpisu skladeb konstrukcí.  
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Fasáda objektu 

Na fasádě objektu se projevuje re né zdivo, maltová st íkaná omítka pískovcové barvy, kamenná 
a omítková ostění a d evěné prvky. Je nutné vyči tění fasády tlakovou vodou a doplnění 
chybějících částí. V e je pot eba konzultovat s NPÚ. Komíny jsou zhotoveny z CPP a vět ina  
má ozdobně hlavy. Výjimkou je betonový komín v podélném k ídle budovy, který svým 
architektonickým výrazem neodpovídá době výstavby, proto je navr eno oblo ení cihelným 
obkladem. Komín na západní budově na ji ní straně je z d vod  nové dispozice bourán, ov em 
z hlediska vyjád ení NPÚ, který íká, e by komín měl z stat zachován, dojde k jeho vybourání 
pouze v 1 NP a 2NP a v prostoru podkroví bude podlo en a zaji těn proti p eklopení a na pohled 
tedy z stane zachován.  

 

Základové konstrukce: 
Základy nejsou v současné době prozkoumány, ve výkresech jsou zakresleny s pouze 

orientačními rozměry. P ed zahájením výstavby je nutné provést sondy do konstrukcí a ově it 
p edpoklady, který byly na základě dostupných informací a osobní prohlídky stanoveny.  
P i zji těných odchylkách bude kontaktován zhotovitel projektové dokumentace a bude povinen 
problematiku vy e it.  
Projektovou dokumentaci v oblasti statického e ení, po ární bezpečnosti staveb, akustického 
e ení, tepelně technického e ení, TZB aj. budou e it specialisté v oboru.  

Je nutná koordinace v ech obor .  
 

Konstrukce zámečnické, klempí ské, truhlá ské: 
e eno ve výpisech prvk . 

 

 Mechanická odolnost a stabilita 

Podrobné e ení odolnosti a stability není p edmětem projektové dokumentace stavby.  
Objekt bude splňovat mechanickou odolnost a bude provedena v takové kvalitě, kdy bude 
splňovat po adavek stability. e ením bude pově en specialista v oboru. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 
 

a) technické ře ení  

Specialisty v oboru bude e eno: elektrické rozvody, zdravotně technické instalace, plynovod, 
vodovod, kanalizace, po ární bezpečnost staveb (ově ení stávajících i nových konstrukcí, 
odstupové vzdálenosti, hasicí za ízení aj.) 

výčet technických a technologických zařízení 

Místnosti TZB umístěné v suterénu budou obsahovat za ízení pro oh ev vody a vytápění,  
p i rozhodnutí o jiném umístění se bere na vědomí umístění těchto za ízení v místnosti pro 
údr bá e. V současné době ale není z hlediska technologických za ízení plnohodnotně vy e en, 
je nutné jej vy e it specialisty v oboru. P edpokládá se v ak p ítomnost hasících za ízení, kotle, 
zálo ní zdroj el. energie. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní e ení 
 

Po ární e ení není vzhledem k zadání práce zpracováno (vzhledem k rozsahu výpočt  
posouzení, vyhodnocení), projekt je v ak nutný p ed realizací e it se specialistou v oboru. 

Specialista ově í: 
- odstupové vzdálenosti, po árně nebezpečný prostor 

- zaji tění hasících za ízení 
- ově ení dostatečného vybavení stavby z hlediska PB S 

- p ístupové komunikace, nástupní plochy 

- únikové cesty 

- ho lavost materiál  aj. 
 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 
 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Vzhledem k za azení budovy na seznam kulturních památek a zdobnosti její fasády, která tvo í 
památkovou podstatu objektu, není mo né vněj í zateplení. Vnit ní zateplení z hlediska patných 
vlastností není navr eno. Zatepleny budou pouze stropní konstrukce a krovy (bli í specifika 
v kapitole Konstrukční a materiálové e ené či výkresové dokumentaci). 
Specialista v oboru tepelné techniky zhotoví samostatnou dokumentaci a provede „Pr kaz 
energetické náročnosti budovy“, který bude zpracován dle Vyhlá ky 148/2007 Sb. Na ízení vlády. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Není e eno. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost edí, zásady e ení parametrů stavby (větrání, vytápění, 
osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady e ení vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, pra nost apod.). 

 

Podrobné e ení není v rozsahu zadání práce, bude e eno specialisty v oboru.  

Pobytové místnosti budou větrány p irozeně, nucené větrání bude e eno ve cvičebních sálech  
a hygienických místností, kde není kontakt s vněj ím prost edím. 
Oslunění z stane vzhledem k nulovým změnám výplní otvor  stávající, intenzita osvětlení musí 
být pro daný účel místností dostatečná dle platných p edpis . Vzhledem k velikosti výplní otvor  
se nep edpokládá nutnost pou ití nestandardních a výrazně výkonných svítidel. Je nutné 
prozkoumat stávající zp sob vytápění a stanovit změny. Bude e eno specialistou v oboru. 
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B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vněj ího prost edí, pronikání 
radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 
opat ení apod. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  

Jedná se o rekonstrukci objektu, kdy do podlah, které jsou v kontaktu se zeminou, nebude 

zasahováno do takové míry, kdy by byla vlo ena hydroizolace. Je e eno větrání v suterénu, proto 
se p edpokládá i dostatečné odvětrání zdraví neohro ující koncentrace radonu. Je t eba v ak 
provést mě ení a p ípadné patné výsledky e it. Výsledky budou zapracovány do projektové 
dokumentace. 

ochrana před bludnými proudy,  

Stavební úpravy nebudou významně měnit stávající e ení stavby a areálu.  
 

                         c) ochrana p ed technickou seizmicitou,  

Technická seizmicity se na pozemku vyskytuje z d vodu oboustranné existence koleji tě. 
V návrhu je nutné s touto skutečností počítat a ze současného stavu budovy zjistit hodnotu 
ovlivnění budovy elezniční dopravou. 
 

         d) ochrana p ed hlukem,  

Objekt a jeho okolí jsou umístěny v oblasti zvý eného hluku. Po adavek na hlukovou studii  

je t eba prozkoumat a vyhodnotit specialistou v oboru.  Vyhodnocení proběhne na základě těchto 
dokument :  

-    Na ízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. 

-    ČSN ISO 717-1 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a       

          stavebních konstrukcí. Část 1: Vzduchová nepr zvučnost staveb a vnit ních konstrukcí. 

-    ČSN ISO 717-2 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a    

    stavebních konstrukcí. Část 2: Kročejová nepr zvučnost. 

-     ČSN 73 0532 Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 

    stavebních výrobk . 

e) protipovodňová opatření.  

Objekt se nenachází v záplavovém území. 
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B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

Objekt je napojen na technickou infrastrukturu a vyu ívá jí v maximální mo né mí e, jeliko   
do ní nebude zasahováno. P edpokládá se vyu ití dopravní i technické infrastruktury.  
V projektu nejsou navr eny ádné nové p ípojky. V současné době na parcele nachází plynovou, 
rozvody elektro, vodovod, jednotná kanalizace, kabelovody. P esná specifika nebyla z d vod  
nedodání odpovědi p íslu ných orgán  stanovena a je nutné p i realizaci tuto problematiku 
vy e it. 

B.4 Dopravní e ení 

a)       popis dopravního ře ení, 

Objekt je p ístupný zejména vlakovou dopravou z d vodu umístění budovy mezi koleji ti. 
Automobilová doprava je mo ná pouze výjimečně ze severní strany p es vlakový p ejezd 
opat ený závorou, proto tato doprava bude umo něna p evá ně pouze pro p ípady zásobování 
a v p ípadě zásahu hasičských jednotek. Z ji ní strany je mo né p iblí ení se automobilovou 
dopravou a vyu ití stávajícího parkovi tě, které nále í nové budově Nádra í v Ústí nad Orlicí. Pě í 
doprava k budově je mo ná pomocí podchod , kde jsou zhotovena schodi tě i rampy.  

Dále je mo né vyu ít ve ejnou autobusovou dopravu. P i novém vyu ití objektu je 

pravděpodobné navý ení dopravní obslu nosti – jedná se o celoroční provoz. 

b)      napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Území je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu. 

c)      doprava v klidu, 

Objekt je p ístupný z místních komunikací. Doprava v klidu je e ena parkováním  
na nově vytvo eném parkovi ti (realizace roku 2014) u nové nádra ní budovy. 

d)      pě í a cyklistické stezky. 

Na území se nenachází trasa pro cyklisty. Plocha v okolí objektu je zpevněná – dla ba ze ulových 
kostek, na perónu zámková dla ba a vodící linie. 

B.5 e ení vegetace a souvisejících terénních úprav 

terénní úpravy,  

Úpravy terénu se týkají pouze navr ené plochy na západní straně objektu, kdy bude terén 
v určených místech mírně sva ován a určen jako odpočinková plocha a současně slou ící  
jako zábrana proti p iblí ení se ke koleji ti. 

 použité vegetační prvky,  

Zatravnění se týká pouze plochy na západní straně objektu, kdy je navr eno mírné roz í ení této 
plochy a celkové ozdravění prost edí z d vodu neudr ování plochy. Jsou navr eny stromy 
drobného vzr stu na této plo e a dále vegetace jako součást e ení vodní plochy. 
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biotechnická opatření 

Nebylo uva ováno.  

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

vliv stavby na životní prostředí – ovzdu í, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba neohro uje ivotní prost edí a nemá na něj negativní vliv. Nejsou p ítomny za ízení, které 
by ohro ovala kvalitu vzduchu. S výrazněj ím hlukem se počítá pouze p i realizaci stavebních 
práce. Nedojde ke zneči ťování vody ani p dy. e ení vývozu odpad  z stává beze změny, 
p edpokládá se ale navý ení mno ství kontejner . Odpadní vody jsou odváděny jednotnou 
kanalizací. Stavba nezasahuje do prost edí s výskytem léčebným pramen .  

vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

  Během stavebních prací se p edpokládá zvý ení pra nosti a hluku. Nebude hrozit únik toxických 
látek. Pro p epravu sypkých či kapalných látek budou pou ity vhodné dopravní 
prost edky. Dodavatelé jsou povinni dbát o ádný technický stav strojní mechanizace, p edev ím 
nesmí docházet k úniku ropných produkt  (nejen p i provozu, ale i p i skladování a manipulaci). 

Stavba nebude mít po dokončení realizace negativní vliv na ivotní prost edí. Je navr eno vysázení 
nových strom  drobného vzr stu na západní plo e. Ekologické funkce a vazby v krajině budou 
zachovány. 

    vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Objekt se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 

návrh zohlednění podmínek ze závěru zji ťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyla e ena studie EIA.   

navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Stavba nezasahuje do ochranných a bezpečnostních pásem. Omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních p edpis  nejsou p edmětem stavby a projektové dokumentace. Postupy  
p i posuzování investičního záměru na ivotní prost edí stanoví zákon č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vliv  na ivotní prost edí a o změně některých souvisejících zákon  ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Stavba nemá vliv na ochranu obyvatelstva. Stavba je e ena tak, aby vyhověla v em hygienickým 
po adavk m, stavba svým provozem a u íváním neprodukuje ádné nebezpečné látky. Bezpečný 
provoz stavby zajistí majitel a provozovatel objektu. Ochrana obyvatelstva bude během stavby 
zabezpečena zákazem vstupu nepovolaných osob, p ípadně dal ím bezpečnostním značením.  
Po dokončení stavebních změn se p edpokládá vět í náv těvnost tohoto prost edí. Charakter 

navrhované ho vyu ití objektu vylučuje: 
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- manipulaci s nebezpečnými látkami, 
- provoz nebezpečných technických za ízení, 
- mo nost havárií vlivem technického za ízení 
- a vznik takových událostí a situací, které by mohly ohrozit ivoty a zdraví lidí, po kodit ivotní 

prost edí nebo zp sobit značné majetkové kody. Negativní vliv na obyvatelstvo se proto 

nep edpokládá a ochrana obyvatel se neposuzuje. 

Po adavky CO nebyly v pr běhu zpracování, posuzování a schvalování dosud vytvo ených stupň  
PD vzneseny. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji tění, 

Stavební firma vyu ije stávajících rozvod  v objektu pro p ipojení a zásobování vodou. Jedná se  
o rozsáhlé stavební úpravy. Pro stavební firmu bude určena místnost jako provizorní atna. 
Stavební změny budou probíhat zejména v interiéru objektu, av ak počítá se s pohybem tě kých 
stavebních stroj , které se budou pohybovat v okolí objektu. Lehké materiály budou do vy ích 
pater budovy dopravovány ručně. Dodavatel stavby si  
a investor dojedná s vlastníky sousedních pozemk  omezení pohybu osob v bezprost ední 
blízkosti dotčeného prostoru po celou dobu realizace díla. Dodavatel musí provést taková 
opat ení, aby probíhající stavební činností byl co nejméně naru en provoz okolního prost edí  
a aby nedo lo k ohro ení osob. 
 

odvodnění staveni tě, 

Nep edpokládá se. 

napojení staveni tě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Napojení nebude měněno. 

vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

P edpokládá se ovlivnění současné nádra ní budovy a vyu ití p íjezdu z východní strany,  
kdy místní komunikace je společná pro budovy určené pro skladování. Je nutno informovat 
vlastníky okolních pozemk  a objekt  o mo ném vlivu během realizace stavebních změn.  
Hluk ze stavební činnosti nesmí p esáhnout hodnoty: 

- v době od 700 do 2100 hod Laeq= 60dB 

- v době od 600 do 700 hod a od 2100 do 2200 hod Laeq= 50dB 

- v době od 2200 do 600 hod Laeq= 40dB 

 

ochrana okolí staveni tě a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

 

Zhotovitel stavby i u ivatel stavby (stavebník) jsou povinni po celou dobu výstavby i po celou 

dobu ivotnosti stavby dodr ovat závazné p edpisy a normy vztahující se k bezpečnosti (BOZP, 
zejména zákon č. 262/2006 Sb. účinný od 1. 1. 2007 a navazující závazné p edpisy a normy).  

  



 

 

30 

 

Mezi hlavní zdroje ohro ení zdraví a bezpečnosti pracovník  pat í zejména: 

- práce ve vý ce (mo nost pádu) 
- pohyblivé části stroj  (mo nost zachycení, vta ení), 
- manipulace s materiálem (mo nost úderu a zranění), 
- ho lavé materiály (mo nost po áru), 
- patný stav stávajících konstrukcí (mo nost zranění) 
- tlakové nádoby a p ístroje (mo nost výbuchu), 
- dopravní prost edky (mo nost dopravní nehody), 
- elekt ina (mo nost zasa ení elektrickým proudem), 
- ruční manipulace s materiálem (mo nost ezných nebo tr ných ran), 
- hluk (mo nost po kození sluchu), 
- nedostatečné osvětlení (mo nost po kození zraku nebo nehody), 
- nízká teplota (mo nost prochlazení), a dal í. 

Zraněni mohou být s r znou pravděpodobností v ichni pracovníci, tj. jak obsluha stroj  a za ízení  
i dělníci v ostatních dělnických kategoriích. Zvý enou pozornost je nutno věnovat zejména novým, 
nekvalifikovaným zaměstnanc m a jiným osobám zdr ujícím se na pracovi tích (s vědomím 
zaměstnavatele). Stavbyvedoucí bude dbát na dodr ování BOZP, p edev ím no ení správného oděvu 
pracovník  (helma, reflexní vesty, pevná vhodná obuv aj.) 

 

Zp sob omezení rizikových vliv  

Základním zp sobem omezení rizikových faktor  je d sledné dodr ování platné legislativy, zejména 
(v e v platném znění): 

- zákon č. 262/2006 Sb., 

- zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce, 
- vyhlá ka č.48/82 Sb. Základní po adavky k zaji tění bezpečnosti práce, 
- na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bli í po adavky na bezpečný provoz a pou ívání 

stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí, 
- na ízení vlády č. 101/2005 ze dne 26. ledna 2005 o podrobněj ích po adavcích na pracovi tě 

a pracovní prost edí, 
- na ízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prost edk , mycích, čistících a dezinfekčních prost edk , 
- vyhlá ka č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací za ízení a stanoví některé podmínky 

k zaji tění jejich bezpečnosti, 
- vyhlá ka č. 77/1965 Sb., o výcviku, zp sobilosti a registraci obsluh stavebních stroj  

- na ízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o  bli ích minimálních po adavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveni tích 

- na ízení vlády č. 362/2005 Sb., o bli ích po adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 
na pracovi tích s nebezpečím pádu z vý ky nebo do hloubky 

- zákon č. 309/2006 ze dne 23. května 2006, kterým se upravují dal í po adavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví p i práci v pracovněprávních vztazích a o zaji tění bezpečnosti a ochrany zdraví 
p i činnosti nebo poskytování slu eb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zaji tění dal ích 
podmínek bezpečnosti ochrany zdraví p i práci).  

Stavba bude po svém dokončení splňovat ve keré bezpečnostní standardy stanovené zvlá tními 
p edpisy pro tento druh staveb. 
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanc  p i práci s ohledem 

na rizika mo ného ohro ení jejich ivota a zdraví. Zaji ťovat bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 
musí zaměstnavatel i u osob, které se s jeho vědomím zdr ují na pracovi ti. 
Zaměstnavatel je povinen kolit, ově ovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky o bezpečném 
provádění prací v pot ebném rozsahu.  
Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zji ťovat jejich p íčiny a zdroje a p ijímat opat ení k jejich 

odstranění. Zaměstnavatel musí zaměstnanc m poskytnout osobní ochranné pracovní prost edky, 
které musí chránit zaměstnance p ed riziky, nesmí ohro ovat jejich zdraví a nesmí bránit p i výkonu 
práce. Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montá ní, stavebně montá ní nebo 
udr ovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovi ti je povinen zajistit 
v součinnosti s touto osobou vybavení pracovi tě  pro bezpečný výkon práce. Dále je zaměstnavatel 
povinen dodr ovat dal í po adavky ze zákona č.309/2006 z § 3 (udr ování po ádku a čistoty 
na staveni ti, zaji tění po adavk  na manipulaci s materiálem, p edcházení zdravotním rizik m 

 p i práci s b emenem, atd.). 
 

P edpokládá se asanace zatravněných ploch a jejich úprava. Staveni tě bude zaji těno proti vniknutí 
nepovolaných osob a zví at. Vzrostlé d eviny se na pozemku nevyskytují, nep edpokládá se tedy 
kácení d evin. 

maximální zábory pro staveni tě (dočasné / trvalé), 

Nep edpokládají se. Ve keré prostory pro dodavatele se budou nacházet v prostoru dotčeného 
objektu a v bezprost edním okolí. Vzhledem k umístění objektu se ale p edpokládá, e dojde 
k omezení elezniční dopravy v takovém rozsahu, e ji ní nástupi tě nebude mo né p i provádění 
pou ívat, a to v místě bezprost edního okolí objektu. Vlaky budou pravděpodobně nuceny 
zastavovat ve vzdáleněj ím místě.  

maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Likvidace jednotlivých odpad  vychází z na ízení ES č. 1774/2002 a ze zákona o odpadech  
č. 185/2001 Sb. Produkci odpad  je mo no rozdělit na odpady vzniklé p i realizaci stavby (stavebních 
úprav) a na odpady vznikající během vlastního provozu stavby. Ve fázi realizace stavby bude  
za nakládání a likvidaci odpad  odpovědná firma provádějící výstavbu. 

 

Odpady ze stavebních prací budou bezprost edně po svém vzniku t íděny a p edávány k likvidaci. 
Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukládány ani skladovány s výjimkou doby 
nezbytně nutné pro nakládku a odvoz. Likvidaci odpad  bude provádět firma, nebo více firem, mající 
pro likvidaci takovýchto odpad  p íslu né oprávnění. 

    bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Zemní práce nejsou součástí realizace stavby.  

ochrana životního prostředí při výstavbě, 

V rámci péče o ivotní prost edí je nutno také dodr ovat zákon č.114/1992 Sb. zákon  o ochraně 
p írody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech. 

Vyhlá ka ukládá dodavateli povinnost udr ovat na p evzatém stanovi ti a na p enechaných 
in enýrských sítích po ádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
P i provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny v echny negativní vlivy  
na ivotní prost edí a to zejména: 
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- ochrana okolního prostoru proti vliv m stavby provedením ochranných pás  textilie 

- nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo ve ejné prostranství 

- suť bude pr bě ně odvá ena na zaji těnou skládku 

- stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy 

realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu a neděli od 8.00-16.00 hod. 

- stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtě ování okolí nadměrným hlukem a prachem 

 

Ochrana proti hluku – práce, p i kterých bude vyu íváno stroj  s hlučností nad 60-80 dB, je nutno 

realizovat v době určené p íslu ným orgánem ochrany ve ejného zdraví. 
 

 zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveni ti, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 

V rámci realizace zajistí realizační firma či investor funkci Koordinátora BOZP - zajistí zpracování 
dokumentace plán  BOZP dle aktuálnosti situace. Stavební firma provádějící stavební práce  
je povinna seznámit v echny pracovníky se v emi po adavky na BOZP. 

Je nutná realizace stavby pod vedením odborně zp sobilé osoby. V ichni pracovníci musí být 
pro koleni. P i provádění stavebních prací je nutno dodr ovat po adavky Českého ú adu 
bezpečnosti práce a p edev ím vy adovat pou ívání ochranných pom cek  
a dodr ování technologických postup . V ichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni  
s p íslu nými p edpisy, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví. P i realizaci akce musí  
být respektovány v echny p edpisy zaji ťující ochranu zdraví a bezpečnost pracovník . 
P i provádění prací na stavbě je t eba dodr ovat zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon, kterým  
se upravují dal í po adavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci v pracovně právních vztazích  
a o zaji tění bezpečnosti a ochrany zdraví p i činnosti nebo poskytování slu eb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zaji tění dal ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci) 
 a č. 591/2006 Sb. Na ízení vlády; č. 378/2001 Sb. Na ízení vlády o bli ích minimálních po adavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveni tích.  
 

Dal í bezpečnostní p edpisy:  

- zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce   

- na ízení vlády č. 362/2005 Sb. o bli ích po adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci  
na pracovi tích s nebezpečím pádu z vý ky nebo do hloubky                

- na ízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bli í podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prost edk  

- na ízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobněj ích po adavcích na pracovi tě a pracovní prost edí 

- na ízení vlády č. 406/2004 Sb., o bli ích po adavcích na zaji tění BOZP p i práci v prost edí  
s nebezpečím výbuchu 

- na ízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví zp sob organizace práce a pracovních postup , 
které je zaměstnavatel povinen zajistit p i provozování dopravy dopravními prost edky 

- na ízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signál , ve znění na ízení vlády č. 405/2004 Sb.  
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úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Objekt není v současné době uzp soben pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu  

a orientace. Dle projektu bude realizována dlá děná rampa p ed hlavním vstupem východní 
budovy a p ed vstupem na ve ejné WC. Rampy budou e eny jako rampy stávající (u nástupi tě), 
tj. dlá děné ze ulových kostek a opat eny ozdobným zábradlím. Dále bude budova vybavena ve 

východním k ídle výtahem s pr chozí kabinou a WC pro handicap v 3 NP a dále tímto WC V 1NP 

západní budovy, kde je z ízeno hygienické zázemí pro náv těvníky restaurace. Na zábradlí 
schodi tě ve východní budově budou z ízeny informace pro nevidomé (označení podla í a jeho 
funkce aj.) 

zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Materiál bude dopravován z ulice Nádra ní p ed p ejezd na východní straně. P i rozhodnuté 
dodavatele materiálu m e být vyu ita i elezniční doprava Materiál pro stavbu bude vykládán  
a ihned ukládán v p estavovaných místnostech.  
 

stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vněj ího prostředí při výstavbě apod.), 

P edpokládá se provádění rekonstrukce v blízkosti stávajícího vlakového nádra í a objekt   
pro skladování. Je nutné respektovat provoz těchto objekt . Dodavatel p edlo í  
(po konzultaci s u ivatelem a provozovatelem okolních budov) p ed zahájením prací podrobný 
technologický postup zp sob provádění. Dodavatel zajistí, aby probíhající stavební činností byl  
co nejméně naru en provoz okolních budov. 

postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Postup výstavby je závislý na vydání stavebního povolení a výběru zhotovitelské firmy. 
P i realizaci stavby je nutné dbát opatrnosti, dodr ovat ve keré po adavky platných norem  
a vyhlá ek stran BOZP. Investor dodá informace a finančních mo nostech a dle této skutečnosti 
bude rozhodnuto, zda dojde k realizaci stavebních změn během jedné fáze. 
V echny stavební práce budou provedeny ve smyslu vyhlá ky ČÚBP a ČBÚ a NV 591/2006 Sb. o bliž ích 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveni ti, NV č.362/2006 Sb., O bliž ích požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci na pracovi tích s nebezpečím pádu z vý ky nebo do hloubky, NV č.101/2005 Sb.,  
o požadavcích na pracovi tě a pracovní prostředí a platných a doporučených ČSN. 
 

 

 

 

V Prostějově 1/2018 

................................................. 

Vypracovala: Kate ina Malečková  

 

 



ZÁVĚR 

Při zpracovávání bakalářské práce byly využity dosavadní znalosti a zkušenosti  
s navrhováním pozemních staveb získané studiem a praxí. Byly použity platné 
normy, vyhlášky, předpisy, podklady zpracované NPÚ, technické listy a pokyny  
od výrobce. Cílem práce bylo dát řešené budově nový život a zatraktivnit ji  
pro návštěvníky i cestující projíždějící kolem této stavby. Veřejné prostory v objektu 

jsou nově navrženy jako bezbariérové. Nové konstrukce byly navrženy tak, aby byla 
snadná jejich montáž, případná demontáž a nebylo potřeba mokrého procesu 

při výstavbě. Návrh nového využití nezmění fasádu objektu, která tvoří jeho 
památkovou podstatu. Nové využití by mělo zajistit návratnost investice vložené 

do stavebních úprav. 
Bakalářská práce mi byla obrovským přínosem. Během celého procesu tvorby jsem 
získala mnoho cenných zkušeností, které mohu uplatnit v rámci mé budoucí praxe. 
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Abstrakt práce  Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované 
v zimním semestru v 3. ročníku bakalářského studia. Téma práce 
je Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. 
Projekt ře í návrh nového využití tohoto objektu, který je od 27. 

8. 2010 památkově chráněn a jehož původní funkce byla nahrazena 
objektem novým. Vzhledem ke vzdáleněj í poloze budovy od centra 

města Ústí nad Orlicí bylo cílem této práce navrhnout takové využití, 
které se ve městě a jeho blízkém okolí nenachází a přitáhlo by tak své 
náv těvníky. Byl také brán ohled na hodnotu objektu a vhodnost 

nového využití. Jako ře ení byla navržena funkce rodinného centra 
s prostorami pro cvičení maminek s dětmi či obou skupin samostatně, 
herna a čítárna pro děti a dále prostor dílny. Dal í navrhovanou funkcí 
je kavárna v tematickém stylu s přilehlým víceúčelovým sálem, 
příležitostné ubytování a prostor pro administrativní účely.  



Pro majitele objektu je toto ře ení navíc výdělečné. Majitelem 
je Oustecké nádraží s.r.o. – společnost tvořená převážně obyvateli 
města Ústí nad Orlicí, kteří se zasloužili o zabránění plánované 
demolice objektu. Architektonická studie dále navrhuje úpravu plochy 
na západní straně budovy, čímž dojde i k zatraktivnění celého okolí. 

Abstrakt práce 
v anglickém 
jazyce  

The Bachelor’s Thesis is based on the architectural study which was 

done in the winter semester of the third year of my bachelor’s studies. 
Theme of Bachelor´s Thesis is Renewal of the train station Ústí nad 
Orlicí. The goal was to create a new way how to use this building, 

which is on a list of immovable cultural monument since 27. 8. 2010. 

The functional role was replaced by new building. Because of distant 

location of the building from centre of Ústí nad Orlicí, there was a goal 

to create new function which is not in the vicinity of city and it should 

be attractive for people. The Bachelor’s Thesis respect a value of this 

building and new suitable function. The solution is a family centre with 

spaces for workout of mother with kids or for these two groups 

separately, also playroom and reading room for children and 

workshop area. Another function is a café in thematic style with 

an adjoining multi-purpose hall, occasional accommodation and 

administrative purpose. It is also profitable for owner of this building. 

The owner is Oustecké nádraží s.r.o. - a company formed 

predominantly by the inhabitants of the town Ústí nad Orlicí, who 
have deserved to prevent the planned demolition of the building. The 

architectural study also suggests the modification of the area on the 

west side of the building, which will make the surrounding area more 

attractive.  
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá návrhem nového využití bývalé nádražní budovy  
v Ústí nad Orlicí, která byla postavena v roce 1874. Budova je od roku 2010 

zapsána na seznam nemovitých kulturních památek.   
Jedná se o objekt, který se nachází na okraji města v blízkosti části Kerhartice. 

Cílem od začátku bylo navrhnout takové využití, které by bylo pro návštěvníky 
atraktivní a v blízkém okolí ojedinělé. Na základě průzkumů obyvatelstva města  
a jejich zájmech byla navržena funkce rodinného centra s prostorem pro cvičení 
maminek s dětmi či obou skupin samostatně, herna s čítárnou pro děti a dílna. 
Dalšími funkcemi jsou kavárna v tematickém stylu, kterou doprovází heslo  
„Zpátky v čase“, přilehlý víceúčelový sál a prostory pro administrativní účely 

a příležitostné ubytování. Práce řeší také úpravu volné plochy na západní straně 
budovy, díky které dojde k oživení a zatraktivnění okolí objektu. 
 

 


