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Architektonická studie, Konstrukční studie, Související vyhlášky, technické normy 

a hygienické předpisy.  

Bakalářská práce bude vycházet z vybrané architektonické studie vypracované studentem 

v jednom z předchozích semestrů z předmětu Ateliér architektonické tvorby (AG32-AG35) 

a rozpracované na úroveň konstrukční studie v předmětu AG36. Na základě této studie 

student vypracuje zadaný rozsah stavební části projektové dokumentace pro provedení 

stavby navržené v Architektonické studii a konstrukčně vyřešené v Konstrukční studii. 

Rozsah a obsah výkresové a technické části dokumentace bude stanoven v druhé polovině 

zimního semestru vedoucím bakalářské práce za PST a bude přílohou tohoto zadání. 

Bakalářská práce bude obsahovat: 

• zadanou textovou část 

• zadanou výkresovou část projektové dokumentace pro provedení stavby (typické podlaží, 

řezy) 

• tři zadané detaily stavebně-konstrukčních součástí a jejich návazností (jeden z detailů 

může být zastoupen detailem architektonickým) 

• architektonický detail 

Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy 

budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru na PC. 

Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu bakalářské práce 

z ARC v úpravě a kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT 

v Brně. 

Při zpracování bakalářské práce je třeba řídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. dodatku č.1: 

Úprava odevzdání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) na FAST VUT. 

Seznam složek: 

A DOKLADOVÁ ČÁST: 

B KONSTRUKČNÍ STUDIE 

C STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

D ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

VOLNÉ PŘÍLOHY: 

• Architektonická studie 

• Model architektonického detailu 

• CD s dokumentací  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  
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Předmětem bakalářské práce byla obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. Náplní byla 

Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby podle 

architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34- Ateliér 

architektonické tvorby v zimním semestru.  

 

Stavba se nachází na okraji města Ústí nad Orlicí, nedaleko obce Kerhatic. V 

blízkosti protéká Tichá Orlice a na severní straně od budovy se terén zvedá do 

strmého zalesněného kopce. Stanice vznikla roku 1874. Z prostorových důvodů 

byla budova umístěna mezi dvě skupiny kolejí. Momentální přístup k budově je 

možný pouze podchody nebo po příjezdové komunikaci pro hasiče z ulice 

Nádražní.   

 

Vzhledem k výstavbě nové nádražní budovy, podchodů k nástupištím a jejich 

opravě, došlo k vyřazení funkce staré nádražní budovy, kterou chtěly České dráhy 

zbourat, budovu se však podařilo zachránit a byla vyhlášena kulturní památkou.  

 

Hlavní myšlenkou bylo navrhnout vhodné řešení pro využití staré budovy a 

zachovat její původní vzhled z doby výstavby roku 1874.  Znovu zavedení 

restaurace v jednopodlažním objektu. Vytvoření bytových prostorů pro správce 

budovy, zajištění přechodného bydlení pro cestovatele, umístění zajímavostí o 

historii budovy a napojení budovy na naučnou stezku, případné multifunkční 

prostory například pro workshop, kanceláře a malý obchod. Dále se také počítá 

s nájemními prostory pro kadeřnictví a kosmetiku. 

 

Zadáním bylo také řešení prostoru vedle objektu, který není udržován. Proto zde 

byla navržena parková úprava, která slouží cestujícím jako odpočinková zóna, pro 

děti jako zábava. Úprava je abstrakcí zvukové křivky jedoucího vlaku. 

 

  

Bakalářská práce, architektonická studie, Obnova nádražní budovy v Ústí nad 

Orlicí, Kerhatice, Tichá Orlice, České dráhy, koleje, podchody, ulice Nádražní, 

nástupiště, kulturní památka, restaurace, bytové prostory, přechodné bydlení, 

naučná stezka, historie, multifunkční prostory, workshop, kanceláře, obchod, 

parková úprava, zóna, křivka, vlak, kadeřnictví, kosmetika 

 

 

 

 

 

 

 



The subject of the Bachelor Thesis was the reconstruction of the railway station in 

Ústí nad Orlicí. The content of the thesis was the Documentation for Building 

Permits and Documentation for Building Construction,  based on the architectural 

study,  which was created in the subject AG34-Atelier of Architectural Design in the 

winter semester. 

The building is situated on the outskirts of the town of Ústí nad Orlicí, near the 

village Kerhatice. Tichá Orlice flows nearby, and on the northern side of the 

building the terrain rises into a wooded hill. The station was built in 1874. Because 

of spatial reasons the building was placed between two groups of tracks. At the 

moment the only access to the building is by underpasses or by access roads for 

firemen from Nádražní street. 

Because of the construction of the new railway station, underpasses to platforms 

and their repairs, the old railway station was decommissioned, but the building 

was saved and declared as a cultural monument. 

The main idea was to design an appropriate solution for the using of the old 

building and preserve its original appearance from the time of construction in 

1874. Restore the restaurant in a single-storey building. Create residential areas 

for the building manager, provide temporary accommodation for travelers, locate 

interesting historical information about the building and linking the building to the 

educational trail, possible multifunctional spaces such as workshops, offices and a 

small shop. Also rental spaces for hairdressers and  cosmetics are also available. 

The assignment was also a space solution next to the object that is not being 

maintained. Therefore, a park layout  was designed which  serves passengers as a 

relaxation zone, for children for fun. The layout is an abstraction of the sound 

curve of a going train. 

 

Bachelor’s Thesis, architectural study, the Renovation of the railway station in Ústí 

nad Orlicí, Kerhatice, Tichá Orlice, České dráhy, dormitory, subway, Nádražní 

street, platform, cultural monument, restaurant, residential premises,  

educational trail, history, multifunctional spaces, workshop, offices, shop, park 

layout, zone, curve, train, hairdressing salon, cosmetic salon 

 

 

 

 

 

 

 



Karolína Velešíková Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. Brno, 2018. 50 s., 129 s. příl. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

architektury. Vedoucí práce Ing. arch. Jan Májek, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 

všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 02. 02. 2018  

   Karolína Velešíková 
autor práce  

 



         

             

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem vedoucím mé práce. 

 

Děkuji Ing. arch. Janu Májkovi, Ph.D., především za připomínky a rady 

k půdvodnímu návrhu a také za jeho otevřený názor k celé práci jako skvělého 

architekta. 

 

Dále bych chtěla samozřejmě poděkovat vedoucímu stavebně technické části Ing. 

Lukáši Daňkovi Ph.D., za odborný a profesionální dohled a hlavně za trpělivost při 

konzultacích. 

 

Děkuji také panu prof. Ing. arch. Jiljímu Šindlarovi, CSc. za pomoc s návrhem 

architektonického detailu a jeho ochotu při konzultacích. 

 

V poslední řadě bych chtěla poděkovat své rodině a blízkým za trpělivost a 

podporu během studia, které je vzhledem k mému sluchovému handicapu dosti 
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a) Titulní list 

b) Zadání VŠKP 

c) Abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

d) Bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690 

e) Prohlášení autora o původnosti práce 

f) Poděkování 

g) Obsah 

h) Úvod 

i) Vlastní text práce: Technická zpráva: Průvodní zpráva 

Souhrnná technická zpráva 

j) Závěr 

k) Seznam použitých zdrojů 

l) Seznam použitých zkratek a symbolů 

m) Seznam příloh 

n) Popisný soubor závěrečné práce 

o) Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmětem bakalářské práce bylo rozpracování a upřesnění ateliérové práce 

obnova nádraží v Ústí nad Orlicí, jeho nové využití a návrh předprostoru budovy 

jako parkové úpravy. Nádraží se nachází na okraji města a blízkosti obce Kerhatic.  

Z prostorových důvodů byla budova umístěna mezi dvě skupiny kolejí. Vzhledem k 

výstavbě nové nádražní budovy, podchodů k nástupištím a jejich opravě, došlo k 

vyřazení funkce staré nádražní budovy, kterou chtěly České dráhy zbourat, budovu 

se však podařilo zachránit a byla vyhlášena kulturní památkou.  

 

Hlavní myšlenkou bylo navrhnout vhodné řešení pro využití staré budovy a 

zachovat její původní vzhled z doby výstavby roku 1874. Odstranění neestetických 

úprav vzniklých během let.  Znovu zavedení restaurace v jednopodlažním objektu. 

Vytvoření bytových prostorů pro správce budovy, zajištění přechodného bydlení 

pro cestovatele, umístění zajímavostí o historii budovy a napojení budovy na 

naučnou stezku, případné multifunkční prostory například pro workshop kanceláře 

malý obchod. Budova by měla dle návrhu fungovat multifunkčně. 

 

Zadáním bylo také řešení prostoru vedle objektu, který není udržován. Proto zde 

byla navržena parková úprava, která slouží cestujícím jako odpočinková zóna, pro 

děti jako zábava. Úprava je abstrakcí zvukové křivky jedoucího vlaku.  
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 A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 A.1.  Identifikační údaje  

A.1.1. Údaje o stavbě 

  

a) název stavby:     bývalá nádražní budova 

b) místo stavby:     Ústí nad Orlicí 

  kraj:       Pardubický kraj 

  okres:     Ústí nad Orlicí 

  katastrálni území:   Ústí nad Orlicí 775274 

  adresa:   Nádražní č.p. 684 

  číslo parcely:     786, 2651/2, 2548/1, 3155, 3082 

  památkově chráněno od: 27. 8. 2010 

  

c) předmět dokumentace:  rekonstrukce 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi/ žadateli: 

  

vlastník parcely:    Oustecké nádraží, s.r.o. 

stavebník:      Oustecké nádraží, s.r.o. 

        Nádražní 684 

562 01 Ústí nad Orlicí  

   

A.1.3. Údaje o zpracovateli a projektové dokumentaci 

  

zpracoval:    Karolína Velešíková 

Jiřího z Poděbrad 1009, 

 Hranice 753 01 

vedoucí projektu:     Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. 

        Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. 

 

 A.2.  Seznam vstupních podkladů  

 

a) Stavebně historický průzkum  

svazek A – Stavebně historický průzkum, hlavní zpracovatel: Ing. Mgr. Jan 

Beránek 

I. Textová čast 

II. Plánová a obrazová příloha 

svazek B – Inventarizace uměleckořemeslnných prvků a detailů, zpracovali: 

Bc. Kamila Ungrádová, Bc. Jana Marková 

svazek C – Laboratorní analýza, zpracovali: Ing. Petr Kuneš, Ing. Dagmar 

Michoinová, Ph.D. 

svazek D – Petrografická analýza, zpracoval: RNDr. Zdeněk Štaffen 

 



b) fotodokumentace stávajícího stavu 

c) výkresy stávajícího stavu – Geodetické zaměření stavby, zpracovali: Ing. 

Kudrnovský, Mgr.    

    Švejnoha, spolupráca: Mgr. Veselá 

d) průzkum „in situ“  

 

 A.3.  Údaje o území  

  

a) Charakteristika a rozsah řešeného území  

 Řešený pozemek se nachází na okraji města Ústí nad Orlicí, na 

vlakové stanici  Ústí nad Orlicí, zhruba 1,2 km od centra města a 

nedaleko Kerhatic a skládá se z parcel 786, 2651/2, 2548/1, 3155 a 

3082. Nejbližší ulice vedoucí z města jsou ulice Nádražní, která 

umožňuje příjezd hasičů přímo k budově a k nové nádražní budově 

vede ulice Sokolská. Stanice vznikla roku 1874 při napojení trati do 

Letohradu. Tento objekt je památkově chráněn. Z prostorových 

důvodů byla budova umístěna mezi dvě skupiny kolejí a je přístupná 

pouze přes úrovňový přejezd. Momentální přístup k budově je možný 

pouze podchody nebo po příjezdové komunikaci pro hasiče z ulice 

Nádražní. Vzhledem k výstavbě nové nádražní budovy, podchodů k 

nástupištím a jejich opravě, došlo k vyřazení funkce staré nádražní 

budovy. V blízkosti se dále nachází autobusová zastávka a parkoviště. 

Řešený objekt leží na rovinatém terénu a jeho průčelí je orientováno 

východně. Naopak okolní terén je svažitý. Objekt ohraničuje strmý 

kopec na severní straně a z jižní strany řeka Tichá Orlice. Jihozápadně 

od řešeného území se nachází osídlená oblast Kerhartice. Na 

pozemku se nenacházejí žádná ochranná pásma. V současné době 

jsou pozemky okolo budovy zpevněny dlažbou z žulových kostek a 

zámkovou dlažbou a část ploch tvoří travnaté plochy, které nejsou 

dostatečně udržovány a jsou porostlé náletovou zelení. V této části 

bude navržena parková úprava předprostoru tvořena betonovými 

prefabrikovanými dílci, novou zelení, stromy a keři do 6m výšky. 

Stavba je napojena na inženýrské sítě. Stavba je ve vlastnictví 

Ousteckého nádraží s.r.o. Objekt je v současné době vystěhován a 

pouze jeho dílčí část je omezeně využívána správcem objektu. 

 

b) Dosavadní využití stavby 

V současnosti je objekt bývalé nádražní budovy bez využití. V objektu 

se nachází pouze dočasné sídlo společnosti Oustecké nádraží, s.r.o. 

a kavárna Café Lili.  

Pozemky okolo budovy jsou zpevněny dlažbou ze žulových kostek, 

zámkovou dlažbou a část pozemku tvoří zelené plochy, které se 

momentálně neudržují a jsou porostlé náletovou zelení. Na těchto 

zelených plochách bude navrhnuta nová parková úprava tvořená 



z prefabrikovaných dílců dlažby, boxů na sezení a boxů na květiny. 

Stromy a keře budou použity pouze do 6m vzrůstové výšky.  

 

c) Údaje o ochraně území podle právních předpisů 

 Budova je pátkově chráněná od 27. 8. 2010 a proto je důležité 

respektovat podmínky při realizaci rekonstrukce uvedené ve 

stavebním povolení a také vyjádrení dotknutých orgánů.    

     

Pozemek neleží v chráněném území ani v poddolovém území. Parcel 

do žádných chráněných území nijak nezasahuje z hlediska ochrany ŽP 

–evropsky uznaných lokalit, ptačích oblastí, přírodních parků, 

ochranných pásem vodních zdrojů, rezervací UNESCO, NATURA 2000, 

NP, CHKO, chráněných území, chráněných území přirozené akumulace 

vod. 

 

 

d) Údaje o odtokových poměrech  

Řešené území spadá do povodí řeky Labe. Nebližší vodním tokem 

budovy je Tichá orlice., které se nachází zhruba 250 m jižně od budovy. 

Stavba se nenachází v záplavovém území, proto není třeba 

protipovodňová opatření.   

Pozemek je rovinatý a voda je z pozemku je odváděna buďto žlaby 

kolem objektu nebo se přes půdní filtr do podloží. Srážky ze střech a 

zpevněných ploch jsou odvedeny stávající kanalizací. Rekonstrukce 

nezhorší odtokové poměry.   

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  

Záměr rekonstrukce je v souladu s územně plánovací dokumentací 

obce.  

  

f) Údaje o souladu s územním rozhodnutím veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterím nahrazuje územní 

rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 

v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací  Dokumentace je zpracována v souladu 

s vydaným územním rozhodnutím. 

  

g) Údaje o dodržení všeobecných požadavků na využití území  

Rekonstrukce vyhovuje požadavkům na využití území podle vyhlášky č. 

501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využití území.   

 Stavba musí splnit jak požadavky urbanistické, architektonické, 

životního prostředí, hygienické, větrání, státní památkové péče, 



ochrany povrchových a podzemních vod, požární ochrany, požadavky 

na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí.  

  Dle využití stavby je vyloučeno negativní působení na životní 

prostředí.  

 

h) Údaje o splnění požadavků dotknutých orgánů  

Dokumentace je v souladu s požadavky příslušných orgánů.  

  

i) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci řešení nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky 

vyhlášek.  

  

j) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Žádné související podmiňující investice nejsou řešeny a nebyly zjištěny  

  

k) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (dle katastru 

nemovitostí)  

 

Seznam dotknutých pozemků: 

 parc. č. 786, výměra: 944m2, zastavěná plocha na nádvoří, 

vlastnické právo: Oustecké nádraží, s.r.o. 

 parc. č.  2651/2 výměra: 33484 m2, ostatní plochy, vlastnické 

právo: Česká republika, Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace 

 parc. č.  2648/1 výměra: 26343 m2, ostatní plochy, vlastnické 

právo: České dráhy, a.s. 

 parc. č. 3155, výměra: 159 m2, ostatní plochy, vlastnické právo: 

České dráhy, a.s. 

 parc. č. 3082, výměra: 177 m2, ostatní plochy, vlastnické právo: 

České dráhy, a.s. 

 

Seznam sousedních pozemků: 

 parc. č. 3596, výměra: 257 m2, zastavěná plocha nádvoří, 

vlastnické právo: Česká republika, Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace 

 parc. č. 3595, výměra: 165 m2, zastavěná plocha nádvoří, 

vlastnické právo: Česká republika, Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace 

 parc. č. 1278, výměra: 407 m2, zastavěná plocha nádvoří, 

vlastnické právo: Česká republika, Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace 



 parc. č. 787, výměra: 285 m2, zastavěná plocha nádvoří, 

vlastnické právo: Česká republika, Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace 

 parc. č. 541/1 výměra: 71193 m2, ostatní plochy, vlastnické 

právo: České dráhy, a.s. 

 parc. č. 84/15 211752, výměra: 211752 m2, lesní pozemek, 

vlastnické právo: město Ústí nad Orlicí 

 parc. č. 2651/1, výměra: 55849 m2, ostatní plochy, vlastnické 

právo: Harpát Jaroslav 

 parc. č.  2651/1, výměra: 55849 m2, lesní pozemek, vlastnické 

právo: Česká republika, Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace 

 parc. č.  2273/3, výměra: 4047 m2, vodní plocha, vlastnické 

právo: Povodí Labe, státní podnik 

 parc. č.  2548/4, výměra: 1320 m2, ostatní plochy, vlastnické 

právo: České dráhy, a.s.  

 parc. č.  2548/3, výměra: 7235 m2, ostatní plochy, vlastnické 

právo: České dráhy, a.s.  

 parc. č. 540/1, výměra: 11169 m2, ostatní plochy, vlastnické 

právo: České dráhy, a.s.  

 parc. č. 541/4, výměra: 119 m2, ostatní plochy, vlastnické právo: 

České dráhy, a.s.  

 parc. č. 574, výměra: 1272 m2, ostatní plochy, vlastnické právo: 

České dráhy, a.s.  

  

A.4.  Údaje o stavbě  

  

a) Nová stavba nebo změna před dokončením 

 Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí  

 

b) Účel užívání stavby 

 

V rámci projektu bude provedena rekonstrukce bývalé nádražní budovy, 

která bude sloužit jako polyfunkční budova. V přízemí je navrženo 

infocetrum, toalety, výtah, kosmetika a kadeřnictví půjčovna kol, recepce 

pro ubytování v hostelu, restaurace, kavárna a multifunkční sál, zázemí 

restaurace a antikvariát. V2.NP se bude nacházet workshop, zázemí pro 

něj a kancelářské prostory. v 3.NP bude navržen hostel, Podkrovní 

prostory budou částečně využívány jako skladovací prostory. Suterén je 

vyhrazen pro sklady restaurace a technické zázemí budovy. 

 

 



c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stávající trvalá stavba. 

  

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních 

předpisů (kulturní památka apod.) 

Objekt je památkově chráněn. Řešený pozemek nezasahuje do 

žádných vytýčených ochranných pásem, oblastí chráněné zeleně ani 

záplavové oblasti. Při rekonstrukci budou zvoleny postupy, které 

respektují požadavky orgánů státní správy, tak aby nedošlo k žádnému 

poškození stavby. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

  V rámci rekonstrukce nádražní budovy je východní křídlo a 

celé 1NP navrženo bezbariérově. U hlavního vstupu je navržena rampa a 

původní rampy u zastřešených nástupišť jsou zachovány. Ve východním 

křídle je navržen osobní výtah KONE Monospace 500s jednostranně 

posuvnými dveřmi bez strojovny, kabina 1100 mmx1400 mm, šachta 

1600 x 1800 mm, dveře šířky 900 mm. Jsou zde navrženy bezbariérové 

toalety. Dimenzovaní prostor bylo navrženo v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb. Vše je navrženo 

s ohledem na bezbariérový přístup pro imobilní.  

 

f) Údaje o splnění požadavků dotřených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů státní 

zprávy.  

  

Dokumentace je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy a 

normami:  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební 

zákon)  

č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení  

Není předmětem dokumentace.  

  

 

 



h) Navrhované kapacity stavby 

 

 

Plocha dotknutých pozemků: 

Plocha pozemku nádražní budovy: 

Zastavěná plocha pozemku:         

61 107 m2 

944 m2 

944 m2  

Obestavěný prostor:        7 746 m3 

Užitková plocha:       1 574 m2  

Plocha navrhnutí parkové úpravy: 2596,5 m2 

  

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 

druhy odpadů a emisí, třída energické náročnosti budov, apod.)  

Základní bilance budou stanoveny odborníkem na TZB v samostatné 

dokumentaci.  

 

j) Základní předpoklady výstavby 

Odhadovaná doba rekonstrukce je 16 měsíců. Pravděpodobná doba 

začátku stavby není řešena v rámci bakalářské práce 

 

k) Orientační náklady stavby  

35 000 000,- Kč  

 

 A.5.  Členění stavby na objekty a technické a technologické zařízení  

  

Stavební objekty  

SO 01 bývalá nádražní budova  

 

Terénní úpravy  

SO 02 parková úprava předprostoru budovy 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt: Bakalářské práce  

Vypracoval: Karolína Velešíková 

Vedoucí práce: Ing. arch. Jan Májek, Ph.D., Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.  

Datum:  4. 1. 2018 

 B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  

 

 B.1.  Popis území stavby  

  

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území 

 Řešený pozemek se nachází na okraji města Ústí nad Orlicí, na 

vlakové stanici  Ústí nad Orlicí, zhruba 1,2 km od centra města a 

nedaleko Kerhatic a skládá se z parcel 786, 2651/2, 2548/1, 3155 a 

3082. Nejbližší ulice vedoucí z města jsou ulice Nádražní, která 

umožňuje příjezd hasičů přímo k budově a k nové nádražní budově 

vede ulice Sokolská. Stanice vznikla roku 1874 při napojení trati do 

Letohradu. Tento objekt je památkově chráněn. Z prostorových 

důvodů byla budova umístěna mezi dvě skupiny kolejí a je přístupná 

pouze přes úrovňový přejezd. Momentální přístup k budově je možný 

pouze podchody nebo po příjezdové komunikaci pro hasiče z ulice 

Nádražní. Vzhledem k výstavbě nové nádražní budovy, podchodů k 

nástupištím a jejich opravě, došlo k vyřazení funkce staré nádražní 

budovy. V blízkosti se dále nachází autobusová zastávka a parkoviště. 

Řešený objekt leží na rovinatém terénu a jeho průčelí je orientováno 

východně. Naopak okolní terén je svažitý. Objekt ohraničuje strmý 

kopec na severní straně a z jižní strany řeka Tichá Orlice. Jihozápadně 

od řešeného území se nachází osídlená oblast Kerhartice. Na 

pozemku se nenacházejí žádná ochranná pásma. V současné době 

jsou pozemky okolo budovy zpevněny dlažbou z žulových kostek a 

zámkovou dlažbou a část ploch tvoří travnaté plochy, které nejsou 

dostatečně udržovány a jsou porostlé náletovou zelení. V této části 

bude navržena parková úprava předprostoru tvořena betonovými 

prefabrikovanými dílci, novou zelení, stromy a keři do 6m výšky. 

Stavba je napojena na inženýrské sítě. Stavba je ve vlastnictví 

Ousteckého nádraží s.r.o. Objekt je v současné době vystěhován a 

pouze jeho dílčí část je omezeně využívána správcem objektu. 

  

 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na pozemku byl proveden Stavebně historický průzkum, jehož 

součástí je také inventarizace uměleckořemeslných prvku a detailů, 

protokol laboratorní analýzy a petrografická analýza v květnu – 



červenci. Výzkum provedlo pracoviště národního památkového ústavu 

v Praze.  Geodetické zaměření železniční stanice provedl Projekční 

ateliér pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických budov Ing. 

Miloš Kudrnovský a Mgr. Švejnoha.  

Z hlediska zachování památky je objekt v relativně dobrém stavebně 

technickém stavu, bez zjevných statických narušení. Problematičtější 

je otázka absence údržby v patrech objektu, stav fasády a také celé 

řady uměleckořemeslných prvků. 

Závěrem je třeba říci, že nádraží v Ústí nad Orlicí je zajímavým a 

hodnotným dokladem jedné z méně probádaných složek našeho 

architektonického bohatství, které je třeba dále zkoumat. Mimo 

uvedené kvality pak bude možné připojit řadu dalších charakteristik. 

Upřesnit bude třeba obecné a výjimečné stránky tohoto v prvé řadě 

technického díla, které však nepostrádá znaky kvalitního, umělecky 

ztvárněného architektonického díla. 

Výpravní budova si dodnes zachovala většinu původního 

architektonického členění exteriéru. V interiéru do značné míry 

původní půdorysný rozvrh a početný soubor původních hodnotných 

uměleckořemeslných prvků a detailů. Všechny mladší stavební úpravy 

nebo nežádoucí utilitární zásahy měly jen drobnější charakter a 

nepotlačily charakter stavby pocházející z období historismů. 

Mimořádnou hodnotu představuje již zmíněný exteriér výpravní 

budovy s vysokým stupněm zachování fasád. 

V patrech obou bočních křídel výpravní budovy je zejména v 

komunikačních prostorách dochován soubor původních konstrukcí i 

uměleckořemeslných prvků a detailů, jako jsou schodiště, zábradlí, 

podlahy a další prvky.  

 

c) Stávající ochrana a bezpečnostní pásma 

Dle informací stavba ani parcela nezasahují do vytyčených ochranných 

pásem, oblastí chráněné zeleně nebo záplavové oblasti. Stavební 

objekt je zapsán na seznamu kulturních památek České republiky a 

byl prohlášen kulturní památkou Ministerstvem kultury. při 

rekonstrukci budou zvoleny takové postupy pro stavebních pracích, 

které budou respektovat požadavky památkové péče a stavebně 

historického průzkumu, aby se nedošlo případnému poškození 

objektu.  

  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavební objekt není umístěn ani v záplavovém ani v poddolovaném 

území. 

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

poměry v území  

Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí ani na okolní stavby. 

V případě vysoké prašnosti bude v letních měsících omezena 



kropením. Všechna vozidla při vjezdu na pozemek budou splňovat 

podmínky požadované čistoty. Okolní budovy nebudou omezeny 

tavebními pracemi a nebudou nijak zasaženy. V případě potřeby, 

budou nástupiště částečně vyřazena z provozu a budou fungovat 

zbývající nástupiště.  

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Hlavní cílem rekonstrukce je zachovat původní vzhled objektu 

z exteriéru. Všechny zachované výplně otvorů budou repasovány. 

Veškeré dřevěné prvky budou zkontrolovány, a znovu natřeny novým 

nátěrem. Nové otvory budou podchyceny z „I“ profilů a některé se 

dozdí. Uměleckořemeslné prvky budou zkontrolovány a bude 

proveden nový nátěr všech prvků.  V návrhu je navržena nová střešní 

krytina, střecha konstrukce bude opět zkontrolována a natřena nátěry 

proti škůdcům a požáru.  

V rámci přípravy staveniště pro návrh předprostoru bude odstraněna 

náletová zeleň na stávající zatravněné ploše a část žulových kostek 

bude odebrána pro instalaci svítící dlažby.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského původního fondu nebo 

pozemků  

Není předmětem dokumentace. 

  

h) Územně technické podmínky 

V rámci technické infrastruktury budou pro objekt zajištěny požadavky 

na napojení elektrického vedení, kanalizační sítě, plynovodu a 

vodovodu. Řešení rozšíření inženýrských sítí není předmětem 

dokumentace. V budově budou využity k vedení rozvodů některé 

komínové průduchy a při nedostatku budou zhotoveny nové šachty. 

Přesné dimenzování není předmětem dokumentace. Pro parkovaní 

bude využíváno parkoviště u nové nádražní budovy.  

 

i) Věčné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice  

Není předmětem dokumentace. 

 

 

 

 B.2.  Celkový popis stavby  

 

B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

  

V rámci projektu bude provedena rekonstrukce bývalé nádražní budovy, 

která bude sloužit jako polyfunkční budova. Bude zde navržena funkce 



informační, výstavní, prezentační a pracovní, kancelářská, skladovací, 

ubytovací, stravovací a kavárenská, prodej starých knih a půjčovna kol, 

kosmetika a kadeřnictví. 

   

    

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

  

a) Urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Situace je dána historickým umístěním objektu. Budova se nachází mezi 

dvěma kolejišti. Objekt je tvořen třemi křídly, která jsou zastřešeny 

sedlovou střechou. Vjezd na pozemek je zajištěn pomocí železničního 

přejezdu přes kolejiště.  

Z hlediska architektonického řešení bude budova obnovena do 

původního stavu. Fasáda bude znovu omítnuta a dřevěné prvky budou 

natřeny novým nátěrem. Všechny výplně otvorů budou repasovány.  

Dříve neobývané podkroví je ve východní budově jako skladovací 

prostory. Hlavní vchod do stavby je ponechán z východní strany od 

podchodu. Ostatní provozy mají svůj vlastní vstup. Budova bude 

navržena na napojení putovní stezky v rámci projektu obce jako 

historická památka.  

návrh předprostoru je řešen parkovou úpravou, která má sloužit 

k zábavě a odpočinku. Návrh je abstrakcí zvukové křivky jedoucího vlaku. 

Parkovou úpravu tvoří prefabrikované dílce dlažby, boxů na sezení a 

boxů na květiny. Bude zde nasazena nová zeleň. 

 

  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení  

Snahou obnovy je zachovat historický výraz, proto byly v exteriéru 

provedeny minimální změny jako například záměna okna za dveře a 

naopak. Konstrukce střechy bude zachována a bude navrženo nové 

podbití v podkrovních prostorách a na celém objektu navržena nová 

vláknocementová střešní krytina, RAL 8025, hnědá. Všechny výplně 

otvorů budou repasovány a znovu natřeny ochranným nátěrem RAL 

8011 oříšková hnědá a RAL 5018 tyrkysová modrá. Repase bude probíhat 

v následujících bodech:  

 několikanásobné vysazení a zpětné nasazení okenních a dveřních 

křídel 

 100% opálení staré barvy případné vysklení starého skla 

 truhlářské opravy / výměna erodovaných částí, zpevnění rohů 

okenních křídel, dopasování kování na rámech a jejich kontrola 

funkčnosti s případnou opravou či výměnou, zhoblování zvětralých 

částí atd./ 



 kování kontrola funkčnosti s případnou opravou či výměnou a 

vyčištění / po vyčištění pokud kování a kličky nepůjdou demontovat, 

olepí se páskou 

 100% obroušení všech ploch s postupným použitím smirkového 

papíru hrubosti 30, 50, 60 

 začištění rohů ostrými škrabkami a kyretami a následné ruční 

broušení 

 dodatečné zateplení rámu okna 

 po vyčištění povrchů se dřevo napustí speciálním přípravkem pro 

jeho ochranu 

 případné přesklení 

 po zaschnutí výše uvedené emulze následuje hrubé tmelení 

dvousložkovým tmelem na dřevo 

 přebroušení a 1. základní nátěr 

 přebroušení, tmelení 

 přebroušení , 2. základní nátěr 

 přebroušení, jemné tmelení 

 přebroušení , 1.  vrchní nátěr 

 jemné přebroušení 

 a tedy konečný nátěr 

 před nasazením provedení promazání pantů a začištění skel 

Jako nová omítka byla zvolena sanační omítka Knauf Kbelosan J, 

historická barva weber L092,W003.  Bude provedena oprava režného 

cihelného zdiva na fasádě. Dřevěné prvky budou natřeny ochranným 

nátěrem RAL 8025 světle hnědou, RAL 8004 měděnou hnědou a RAL 

8028 zeminovou hnědou. Přesné určení barev viz výkresy pohledů. 

 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby  

  

Celkové provozní řešení je navrženo pro plynulý provoz mezi jednotlivými 

funkčními částmi. Hlavním vstupem 1.NP se dostaneme do vstupní haly z 

východu, kde se nachází recepce pro půjčovnu kol, ubytovnu hostelu a 

případné informace o budově a okolí s vlastním sociálním zařízením. 

Z haly je přístup do kadeřnictví a kosmetiky s vlastním sociálním 

zařízením. Chodba spojuje halu s WC pro návštěvníky a pro workshop 

v dalším patře. V chodbě se nachází také výtah a přístup do schodiště. 

Z nástupišť přístup na WC pro imobilní a osoby čekající na vlak, dále 

vstup do restaurace, kavárny a multifunkčního sálu. Samostatná průchozí 

chodba prostřední jednopodlažní části objektu slouží jako výstava 

historického průběhu budovy a prosklená část je vyplněna modely 

vláčků. V západní budově je umístěno zázemí pro restauraci, antikvariát 

s vlastním sociálním zařízením a samostatný vstup do schodiště do 

dalšího patra. 2.NP východního bloku se nachází workshop s pracovní, 

výstavní a prezentační místností a hygienickým zázemím pro workshop, 



výtah a schodiště. V západním křídle jsou navrženy kancelářské prostory, 

kde je navržena pro kancelář Oustecké nádraží s.r.o. Východní křídlo má 

třetí podlaží, ve kterém je navržen hostel. Podkroví vyšší budovy je 

využíváno pro skladovací prostory workshopu, v nižší budově je podkroví 

nevyužíváno.  

 

 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  

  

V rámci rekonstrukce nádražní budovy je východní křídlo a celé 1NP 

navrženo bezbariérově. U hlavního vstupu je navržena rampa a původní 

rampy u zastřešených nástupišť jsou zachovány. Ve východním křídle je 

navržen osobní výtah KONE Monospace 500s jednostranně posuvnými 

dveřmi bez strojovny, kabina 1100 mmx1400 mm, šachta 1600 x 1800 

mm, dveře šířky 900 mm. Jsou zde navrženy bezbariérové toalety. 

Dimenzovaní prostor bylo navrženo v souladu s vyhláškou č. 398/2009 

Sb., o bezbariérovém užívání staveb. Vše je navrženo s ohledem na 

bezbariérový přístup pro imobilní.  

 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby  

  

Při návrhu musí být dodrženy platné zákony pro používání stavby a 

vyhlášky České republiky, s důrazem na zákon č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví. Projektová dokumentace je zpracována na 

základě vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

veškeré interiérové a exteriérové prostory jsou navrženy pro bezpečné 

užívání návštěvníkům. Schodiště a mezipodesty a rampy jsou opatřeny 

zábradlím o výšce 1100 mm. keramická dlažba budou opatřena 

protiskluznou vrstvou.  

 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektu  

  

a) Stavební řešení 

V místech navrženého předprostoru se odstraní nevyhovující zeleň, 

která by mohla narušit navrženou část předprostoru a rekonstrukci 

objektu. Materiály, které vzniknou přo demolici se odvezou na 

specializovanou skladku. Dle návrhu dispozičního řešení budou 

odstraněny nevyhovující konstrukce jako například příčky vzniklé 

v průběhu let, které narušují římsy u stropních konstrukcí. Podlahy 

kromě schodišťových prostor budou ve všech částech objektu 



navrženy nové( viz skladby konstrukcí). Podlahy budou očištěny až po 

dřevěný záklop a na to budou navrženy položeny nové skladby 

podlah. Výškou násypu v jednotlivých místnostech se srovná podlaha. 

V místě Odstranění původních příček budou podepřeny I nosníky a 

všechny nově navržené otvory také viz stavební dokumentace. Nové 

příčky budou z důvodu dispozičního řešení vyzděny a některé otvory 

budou zazděny.  

  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Základové konstrukce nejsou zjištěny, proto nejsou předmětem 

dokumentace. V rámci dispozice je navržen nový výtah. V místě výtahu 

jsou navrženy nové základy, kde teoreticky počítáme s původními 

základy stěn. Původní základy budou prohloubeny po 1 metru dle 

statiky popřípadě zajištěny přímými kotvami a budou nově 

podbetonovány na úroveň základu výtahu. Výtahová šachta je ze 

železobetonu tl. 300 mm technologií ztraceného bednění. Základy 

budou prohloubeny o 1400 mm od původní podlahy a dále o 300 mm 

železobetonové základové části šachy oddělené hydroizolací, o 300 

mm železobetonové základové desky a o 100 mm podkladního 

betonu. Hydroizolace šachty bude chráněna obezdívkou tl. 150 mm. 

Než začnou výkopové práce, musí být zjištěny přívody všech 

inženýrských sítí na pozemku kolem budovy. Odebraná část zeminy se 

dosype zpět a zbytek bude odvezen na speciální skládku.  

  

 

 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce nejsou zjištěny, proto nejsou předmětem 

dokumentace. Je nutno zjistit hladiny podzemní vody stav a polohu 

původních základů sondami a případně proběhne jejich sanace. 

V rámci přípravy projektu bude také proveden výtah. Dokumentace 

řešení pouze základy výtahu viz odstavec výše. 

 

Svislé nosné a nenosné konstrukce 

Nosné zdivo u objektu je z cihel plných pálených o max tl. 480 mm. 

Nové příčky jsou nenosné vyzděné z tvarovek Porotherm 14 Profi 

(497/140/249 mm), Ytong přesných příčkovek P2-500 HL (125x248x599 

mm). Otvory budou zazděny cihlou plnou pálenou (290x 140x 65 mm). 

Po odstraněných konstrukcích bude provedena povrchová úprava 

zdiva a nerovnosti na původním zdivu. V 1.NP bude u stěny výtahu 

zabetonován železobetonem pomocí ztraceného bednění stejně tak 

další stěny výtahu o tl. 300 mm. V případě potřeby bude provedena 

sanace vlhkého zdiva. WC buňky, které nejsou vyzděny, budou 



zhotoveny ze sanitárních příček SANIKAB VISA SNALU12HPL béžové 

barvy 0280 ze vzorníku Uni.  

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce budou zachovány. V místě výtahu bude dle potřeb 

navržen buďto nový trámový strop nebo bude původní strop částečně 

zachován podle jeho stavu.  Dřevěné trám jsou navrženy ze 

smrkového dřeva I. třídy, řezivo montážní Flamgard Transparent. U 

výtahu budou trámy podepřeny „IPE“ nosníkem. Přesnou dimenzaci a 

stav všech stávajících stropů je nutno prověřit a případně nahradit 

novými. 

Stropy a některé příčky budou podchyceny „I“ nosníku, stejně tak 

otvory v původním zdivu budou podepřeny „I“ nosník. V místnosti č. 

136 je navrženo prosklení od výšky 1200 do výsky 2310 a otvor bude 

podepřen I nosníky v. 400 mm. V nových příčkách budou umístěny 

dveřní překlady Porotherm 14,5 KP a NEP 12,5. V hygienických 

místnostech a zázemích jsou navrženy podhledy ze sádrokartonu 

Knauf z důvodu vedení instalací a snížení stropní konstrukce, v dalších 

místnostech bude v případě potřeby provedeno nové podbití a nová 

vápenná omítka. Viz výpis skladeb. 

 

Konstrukce schodiště a výtahy 

Schodiště v obou budovách budou ponechána. Z důvodu historické 

hodnoty. V hlavní části budovy je navržen výtah KONE Monospace 

500s jednostranně posuvnými dveřmi bez strojovny, kabina 1100 

mmx1400 mm, šachta 1600 x 1800 mm, dveře šířky 900 mm, který je 

pojízdný z 1NP do 3NP. Ve sklení části je pouze šachtový prostor a na 

půdě je prostor pro dojezd výtahu.   

 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce bude zachována a všechny prvky budou 

překontrolovány a v případě potřeby nahrazeny novými prvky. 

Všechny konstrukce budou opatřeny nátěrem proti škůdcům a 

protipožárním nátěrem. Navrženo je také nové podbití a hydroizolace. 

Bude použita střešní krytina vláknocementová barvy RAL 8025 světle 

hnědá. Nad jednopodlažní část bude zateplena viz. konstrukční detail 

skladby. 

 

 

Komínové těleso 

Komínová tělesa budou ponechány, některé průduchy budou použity 

na vedení TZB a některé zůstanou pro vedení vytápění. Dva komíny 

budou kompletně odstraněny v místě kde je výtah a bude provedena 

kontrola jejích provedení. V jednopodlažním objektu budou všechny 

sopouchy odstraněny, dále všechny revizní, vybírací otvory exteriérové 



nadezdívky. Komíny nebudou vybourány, ale pouze vyřazeny 

z provozu.  

 

Izolace 

zateplení objektu z exteriéru nebude provedeno z důvodu zanechání 

exteriérového vzhledu. Interiérové zateplení je velice komplikované, 

proto objekt nebude na obvodových stěnách zateplen. Trámové 

stropy jsou doplněny foukanou izolací z foukané čedičové vaty.  

Zateplené jednopodlažní části viz detail skladby.  

 

Povrchové úpravy 

Úprava vnějších povrchů 

Na stavbě budou odstraněny staré omítky a bude navržena nová 

vápenná omítka podkaldní a vyrovnávací sanační Knauf Kbelosan J, 

historická barva weber L092 a W003. Omítkové ostění, nárožní 

armování, šambrány a římsy budou natřeny W092 sanační omítkou 

Knauf Kbelosan J. Přesné určené viz pohledy. Kamenný obklad soklu 

bude opraven z pískovce. Uměleckořemeslnné prvky budou 

repasovány a znovu natřeny ochranným nátěrem RAL 8025, 

světlehnědou, 8004 měděnou hnědou a 8028 zeminovou hnědou. 

Přesné určení barev viz výkresová dokumentace pohledů. 

 

Úprava vnitřních povrchů 

Vnitřní omítky jsou navrženy jako vápenocementové a sádrové 

omítky- viz legenda místností. V hygienických zázemích je navržen 

keramických obklad do výšky 2500 mm. Týká se to místností jako WC, 

úklidové místnosti, předsíňky, koupelny, a kuchyňské linky. V 

některých místnostech s hygienickým zázemím je umístěn 

sádrokartonový podhled. Pod obkladem je navržena hydroizolační 

stěrka. 

 

Podlahy 

Podlahy budou v objektu odstraněny po záklop a na něj bude 

položená nová skladba podlahy viz výpis skladeb. Podlahy jsou 

navrženy dle provozu. V restauraci bude provedena kompletně nová 

podlaha z důvodu bezbariérového přístupu.  

 

Truhlářské práce 

Všechny dveře i okna budou repasována viz. B2.2. b) Architektonické 

řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

v technické zprávě. Nové výplně otvorů viz příloha Výpis truhlářských 

prvků včetně specifikací. 

 

Klempířské práce 

Klempířské práce budou navrženy na nové oplechování parapetů viz. 

výpis klempířských prvků včetně specifikace. 



Podhledy 

V hygienických zázemích budou provedeny podhledy Knauf D15 pro 

dřevěné stropy. Tyto podhledy jsou navrženy z důvodu snížení světlé 

výšky. 

 

Statika 

Statické posudky a výpočty budou provedeny odborným statikem. 

 

Vzduchotechnika 

Není předmětem dokumentace. Prostory pro vzduchotechniku jsou 

vymezeny v suterénu. Přesné řešení návrhu provede odborník na 

vzduchotechniku.  

 

Zdravotechnika 

Není předmětem dokumentace. Rozvody budou navrženy specialistou 

na zdravotechniku dle dispozičního řešení. 

 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukce budou splňovat požadavky na mechanickou stabilitu a 

odolnost, aby nedošlo ke zřícení stavby. Všechny nosné konstrukce 

budou předem prověřeny a případně nahrazeny novými prvky. 

Základové konstrukce proveřeny průzkumem a případně bude 

provedena sanace základů. Prohloubení základů bude provedeno po 

1m a základy budou podbetonovány. Obvodové Nosné zdivo max. tl. 

480 mm bude zachováno. V případě interiéru budou některé příčky 

vybourány z důvodu nevyhovujících pro dispozici a budou zajištěny. 

Statiku jednotlivých konstrukcí provede odborník. 

  

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

  

a) Technické řešení 

Ve východním křídle je navržen výtah KONE Monospace 500s 

jednostranně posuvnými dveřmi bez strojovny, kabina 1100 mmx1400 

mm, šachta 1600 x 1800 mm, dveře šířky 900 mm. Stropní konstrukce 

v místě výtahu budou buďto nahrazeny úplně novým trámovým 

stropem nebo částečně nahrazeny a zajištěny. Novostavba je 

momentálně napojena na rozvody elektro, kanalizaci plynovod i 

vodovod. Dle podrobných výpočtů zdravotechniky a vzduchotechniky 

budou případně rozvod upraveny. 

  

b) Výčet technických a technologických zařízení budov  

 Není předmětem dokumentace.   

  

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení  



  

Nádražní budova je navržena v souladu se všemi platnými požárně 

bezpečnostními předpisy a normami. Podle těchto dokumentací návrh 

splňuje omezení rozvoje a šíření požáru ve stavebním objektu, stabilita 

a nosnost staveních konstrukcí po dobu danou normou. Dále 

umožnění evakuace osob, zvířat, a umožnění přístupu pro zásah 

jednotek požární ochrany. V návrhu jsou navrženy dostatečné 

dimenzace a počty únikových cest. 

Požární bezpečnost není předmětem dokumentace. Opět je třeba 

vytvořit samostatnou zprávu pro požárně bezpečnostní užívání staveb. 

Požárně bezpečnostní řešení objektu bude zpracování autorizovanou 

osobou. 

  

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

a) Zásahy hospodaření s energiemi 

Z důvodu nemožnosti zateplení zůstává fasáda v původním stavu. U= 

1,27W/m2K, ke zlepšení bude napomáhat zateplení stropních 

konstrukcí a střechy v 1NP. 

b) Energetická náročnost stavby 

Není součásti dokumentace,. Tyto informace budou zhotoveny ve 

samostatném dokumentu- energický průkaz náročnosti budovy.  

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není předmětem této dokumentace. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

  

a) Vytápaní  

Celý objekt bude napojen na elektrický kotel společný pro celý objekt, 

který bude umístěn v terénu stavby v technické místnosti. Jako 

vytápěcí tělesa jsou zvolena desková otopná tělesa. V koupelnách jsou 

navržena trubková otopná tělesa. Podrobnější specifikace není 

předmětem dokumentace.  

    

 

 

b) Větrání, vzduchotechnika a chlazení 

Všechny prostory budou přirozeně větrány. V případě potřeby bude 

umístěna vzduchotechnická jednotka v suterénu v technické místnosti. 

Vzduchotechnika bude potřeba rozvést do zázemí restaurace a 

některých hygienických místností. Hygienické místnosti budou 

odvětrané nucenými podtlakovými ventilátory. Znečištěný vzduch 



bude odvedený potrubím šachtou nad střechu objektu. Bližší 

specifikace není předmětem dokumentace. 

  

c) Vodovod  

Zásobování bude zajištěno pomocí stávající přípojky. 

  

d) Osvětlení 

Obytné místnosti budou mít přirozené osvětlení během dne. 

V případě potřeby by byly navrženy stropní svítidla v rozsahu 

požadavků normy ČSN 3600550 o technických požadavcích na stavbu. 

Ve schodišťových prostorách bude nainstalováno nouzové osvětlení. 

Další potřebná nouzová osvětlení budou také nainstalována a 

doplněna o značenou cestu se směrem úniku při evakuaci budovy.    

 

e) Odpady  

V budově jsou navrženy prostory pro skladování odpadu. Odpad bude 

tříděn, skladován a likvidován firmou oprávněnou k této práci. Odvoz 

bude provádět osoba dané firmy podnikající v tomto oboru.  

  

f) Akustické požadavky 

Při navrhování skladeb podlah bylo dbáno na kročejovou a 

vzduchovou neprůzvučnost. Složení skladeb viz výpis skladeb. 

 

g) Vliv stavby na okolí 

Úprava předprostoru nebude nijak negativně narušovat okolí. 

 

 

  

B.2.11. Ochrana stavby před negativnými účinky vnějšího prostředí 

  

a) Ochrana před negativním pronikáním radonu z podloží 

Tato část není předmětem dokumentace.  Bude nutno provést potřebný 

průzkum.  

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Tato část není předmětem dokumentace. 

 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

Tato část není předmětem dokumentace.  

 

d) Ochrana před hlukem 

Tato část není předmětem dokumentace. Budova má dvojitou výplň 

okenních rámů. Repasované výplně budou důkladně nasazeny zpět do 

otvorů.  



 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  

  

 B.3.  Připojení objektu na technickou infrastrukturu  

  

a) napojení místa na technickou infrastrukturu   

Viz koordinační výkres.  

b) Připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky 

Nejsou předmětem dokumentace.  

    

 

 

 B.4.  Dopravné řešení  

  

a) Popis dopravního řešení 

Nejbližší ulice vedoucí z města jsou ulice Nádražní, která umožňuje 

příjezd hasičů přímo k budově a k nové nádražní budově vede ulice 

Sokolská. Z prostorových důvodů byla budova umístěna mezi dvě 

skupiny kolejí a je přístupná pouze přes úrovňový přejezd. 

Momentální přístup k budově je možný pouze podchody nebo po 

příjezdové komunikaci pro hasiče z ulice Nádražní. Z obou stran 

kolejišť jsou využívaná nástupiště (2,3). Budova je tak napojena přímo 

na železniční dopravu. Parkovaní bude využíváno nově navržené u 

nové nádražní budovy u kolejiště č. 1.  

 

b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Budova je přímo napojena na železniční dopravu a nepřímo na 

automobilovou dopravu. Viz odstavec Popis dopravního řešení.  

  

c) Doprava v klidu 

Parkovací plochy nové nádražní budovy jsou společně využívány. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pro pěší jsou provedeny podchody od všech nástupišť. Budova je 

v návrh pro napojení na poznávací stezku města a na cyklostezku.  

 

  

B.5.  Řešení vegetace a souvisejících stavebních úprav 

  

a) Terénní úpravy  

Zpevněné plochy kolem budovy budou ponechány. Nově navržený 

předprostor bude zhotoven z prefabrikovaných dílců dlažby, boxů na 

květiny a na sezené. Do žulových kostek bude vložena svítící 



exteriérová dlažba viz Detail dlažby. Kolem budovy je stávající dlažba 

ze žulových kostek a v blízkosti kolejiště je pás zámkové dlažby.  

 

b) Použité vegetační prvky 

Na pozemku se nenachází žádné stromy ani keře. V rámci 

předprostoru bude zvolena zeleň dle podrobného návrhu 

zahradního architekta. S důvodu vedení elektrických kabelů 

vzduchem jsou povoleny pouze stromy a keře do výšky max. 6 m. Do 

boxů budou nasazeny nenáročné popínavé rostliny a keře, skalničky 

suchomilné květiny. Okolní plochy dlažby budou nově zatravněny po 

odstranění náletové zeleně.  

 

c) Biochemická opatření 

Není předmětem dokumentace. 

  

B.6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana  

  

Stavba svými použitými materiály nezasahuje do životního prostředí a 

neohrožuje zdraví lidí.   

  

B.7. Ochrana Obyvatelstva 

  

Objekt nevyžaduje speciální ochranu obyvatelstva. Nástupiště nejsou 

předmětem řešení dokumentace. 

  

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií  

Potřeby a spotřeby se stanoví dle potřeb invetora.  

  

b) Odvodnění staveniště 

Na nástupištích jsou navrženy odvodňovací kanály. Odpadní a dešťová 

voda je odváděna stávající přípojkou na obecní sítě. V případě potřeby 

bude dle TZB navýšení rozvodných sítí.  

  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu. 

Stávající napojení na komunikaci, podchody a železniční dopravu bude 

zachováno.    

  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizace rekonstrukce ani úprava předporstoru nebude mít žádný 

vliv na okolní pozemky ani stavby. Stavebník má povinnost udržovat 



na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích 

pořádek a čistotu, odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé jeho 

pracemi.  

  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin  

Při rekonstrukci a instalaci předporosturu je třeba dodržet všechny 

platné předpisy při asanaci, demolicích, odstraňování nevhodné 

zeleně v místě navrženého předprostoru a rekonstrukce budovy. 

  

f) Maximální zábory pro staveniště 

Rekonstrukce bude realizována na vlastním pozemku. Předprostor 

zasahuje do pozemku Českých drah, proto bude provedeno jednání o 

instalaci. V případě že dojde k dočasnému záboru staveniště, bude 

nutné získat souhlas dotčeného vlastníka. 

  

g) Maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Odpad, který bude vznikat při rekonstrukci budovy, bude na místě 

tříděn do přímo přistavených kontejnerů na vyznačeném místě a 

odvezen na skládku. Bude dodržen zákon č.154/2010Sb., jeho 

vykonávací předpisy a předpisy s ním související. Na staveništi budou 

používány pouze stroje splňující české legislativní parametry na 

produkci výfukových plynů.  

  

h) Bilance zemních prací  

Není předmětem dokumentace. 

  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavby je nutné brát v úvahu životní prostředí. Je nutné 

dodržet veškeré předpisy a vyhlášky, které se týkají realizace staveb a 

ochrany životního prostředí a také předpisy týkající se bezpečnosti 

práce.  

Dodavatel je povinen zabývat se ochranou životního prostředí pro 

provádění stavebních prací, hlavně: 

 Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší. 

 Chránit ponechané prostory v blízkém okolí 

 Provádět protihluková opatření. 

 Využívat mechanizaci s nižším hlukovým zatížením. 

 Provádět opatření proti prašnosti. 

 Hlučné práce provádět v pracovní dny od 7:00- 17:00 hod. 



 Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné 

prostranství a suť bude průběžně odvážena na zřízenou 

skládku. 

 Bude eliminováno nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů.  

 Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými 

spalchy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji 

a ropnými produkty. 

 

  

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

jiných právních předpisů   

Při vykonáváni stavebních a montážních prací musí být dodrženy 

všechny platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví pracovníků dodavatelů, Nařízení vlády 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Během výstavby nebudou dotčeny okolní stavby.  

  

  

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není předmětem dokumentace. 

 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

není předmětem dokumentace. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Realizace bude provedena po etapách přesné termíny nejsou známe.  

  

1. etapa – HTU, přípojky  

2. etapa – zemní práce  

3. etapa – rekonstrukce objektu  

4. etapa – úprava předprosturu  

5. etapa – Dokončovací práce na obou staveništích 

6. etapa – Konečné územní práce a ozelenění 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

V Brně dne 4. 1. 2018   

 

 

                                                                                       Karolína Velešíková 

                                                                                                                                 autor práce   



Výsledkem je nově využívaná nádražní budova, která bude fungovat jako 

multifunkční objekt. Umožňuje mnoho služeb cestujícím jakožto odpočinek venku 

parkové části, občerstvení v restauraci či kavárně, možnost zapůjčení kol a 

koloběžek, prostory k ubytovaní pro správce a cestující. Prostory pro kadeřnici a 

kosmetiku, se kterými se počítalo již od začátku návrhu. Možnost zakoupení 

starých knih, pro spolek Oustecké nádraží s.r.o. jako nájemní prostory 

s kancelářemi, dále také jako multifunkční prostor pro různé workshopy a 

prezentační prostředí. V poslední řadě pronajímatelný sál v rámci restaurace jako 

prostor ke konaní rodinných oslav a společenských událostí. 

 

Výraz objektu odpovídá původnímu vzhledu z doby výstavby v roce 1874. Objekt je 

dominantou celého nádraží. Dispozice objektu je navržena dle potřeb jednotlivých 

provozů, aby nedocházelo ke křížení provozu a poskytovala návštěvníkům 

dostatečný komfort. Bonusem je výtah a bezbariérový přistup pro první nadzemní 

podlaží. 

 

K návrhu byla vypracována Dokumentace pro stavební povolení a část 

Dokumentace pro provedení stavby včetně návaznosti na okolní pozemky. 
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Abstrakt práce  Předmětem bakalářské práce byla obnova nádraží v Ústí nad 

Orlicí. Náplní byla Dokumentace pro stavební povolení a 

Dokumentace pro provedení stavby podle architektonické studie, 

která byla vypracována v předmětu AG34- Ateliér architektonické 

tvorby v zimním semestru.  

 

Stavba se nachází na okraji města Ústí nad Orlicí, nedaleko obce 

Kerhatic. V blízkosti protéká Tichá Orlice a na severní straně od 

budovy se terén zvedá do strmého zalesněného kopce. Stanice 

vznikla roku 1874. Z prostorových důvodů byla budova umístěna 

mezi dvě skupiny kolejí. Momentální přístup k budově je možný 

pouze podchody nebo po příjezdové komunikaci pro hasiče z 



ulice Nádražní.   

 

Vzhledem k výstavbě nové nádražní budovy, podchodů k 

nástupištím a jejich opravě, došlo k vyřazení funkce staré 

nádražní budovy, kterou chtěly České dráhy zbourat, budovu se 

však podařilo zachránit a byla vyhlášena kulturní památkou.  

 

Hlavní myšlenkou bylo navrhnout vhodné řešení pro využití staré 

budovy a zachovat její původní vzhled z doby výstavby roku 1874.  

Znovu zavedení restaurace v jednopodlažním objektu. Vytvoření 

bytových prostorů pro správce budovy, zajištění přechodného 

bydlení pro cestovatele, umístění zajímavostí o historii budovy a 

napojení budovy na naučnou stezku, případné multifunkční 

prostory například pro workshop, kanceláře a malý obchod. Dále 

se také počítá s nájemními prostory pro kadeřnictví a kosmetiku. 

 

Zadáním bylo také řešení prostoru vedle objektu, který není 

udržován. Proto zde byla navržena parková úprava, která slouží 

cestujícím jako odpočinková zóna, pro děti jako zábava. Úprava je 

abstrakcí zvukové křivky jedoucího vlaku. 

 

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

The subject of the Bachelor Thesis was the reconstruction of the 

railway station in Ústí nad Orlicí. The content of the thesis was the 

Documentation for Building Permits and Documentation for 

Building Construction,  based on the architectural study,  which 

was created in the subject AG34-Atelier of Architectural Design in 

the winter semester. 

The building is situated on the outskirts of the town of Ústí nad 

Orlicí, near the village Kerhatice. Tichá Orlice flows nearby, and on 

the northern side of the building the terrain rises into a wooded 

hill. The station was built in 1874. Because of spatial reasons the 

building was placed between two groups of tracks. At the 

moment the only access to the building is by underpasses or by 

access roads for firemen from Nádražní street. 

Because of the construction of the new railway station, 

underpasses to platforms and their repairs, the old railway 

station was decommissioned, but the building was saved and 

declared as a cultural monument. 

The main idea was to design an appropriate solution for the using 

of the old building and preserve its original appearance from the 

time of construction in 1874. Restore the restaurant in a single-

storey building. Create residential areas for the building manager, 

provide temporary accommodation for travelers, locate 



interesting historical information about the building and linking 

the building to the educational trail, possible multifunctional 

spaces such as workshops, offices and a small shop. Also rental 

spaces for hairdressers and  cosmetics are also available. 

The assignment was also a space solution next to the object that 

is not being maintained. Therefore, a park layout  was designed 

which  serves passengers as a relaxation zone, for children for 

fun. The layout is an abstraction of the sound curve of a going 

train. 
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