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A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1.  Identifikační údaje
A.1.1.  Údaje o stavbě
a) Název stavby: budova nádraží Krč
b)Místo stavby: Obec Praha - Praha 4
Parcelní číslo: 2/2, 2/3, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 12/3,12/7, 3320/12, 3320/15, 3320/16
Katastrální území: Krč
Charakter stavby: dopravní budova
Předmět dokumentace: Záměrem investora a obsahem předkládané projektové dokumentace k
stavebnímu povolení je výstavba budovy nádraží napojené na stanice nové linky metra.

A.1.2. Údaje o žadateli
Stavebník:
Fakulta Stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Projektant:
Bc. Kristina Levina
Slavíkova 1047/10
Praha 3, Žizkov

A.3. Seznam vstupních podkladů
- Zadání diplomové práce ČVUT v Praze, fakulta stavební, LS 2021/2022
- Rámcový program
- Katastrální mapa, mapové podklady
- Výpis z katastru nemovitostí
- Regulační plán
- Návštěva pozemku
- Fotodokumentace
- Normy a stavební zákon s prováděcími vyhláškami
- Předdiplomový projekt AMG2

B SOUHRNNÁ TECHNISKÁ ZPRÁVA 
B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s
charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Řešené území se nachází v městské části Praha 4 – Krč a řešením se navazuje na předdiplomní
projekt, který se zabývá revitalizací části katastrálního území Krč a stavbou nové linky metra D.
Navrhované budovy se nacházejí na pozemku, který je ohraničen železnici z jižní strany a Jížní
spojkou ze severní, se vstupy z ulice Před Nádražím, z jižní strany se objekt nachází cca 9m pod
úrovní železniční tratě. S nástupišti jej propojuje nově navrhovaný podchod. Součásti řešení je návrh
nádražního terminálu, nové stanice metra D a parkovacího domu v blízkosti nádraží.

b) Údaje o soulady stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci
Návrh je v souladu s požadavky platného územního plánu hlavního města Prahy

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Požadavky na využívání území dle vyhlášky 501/2006Sb jsou dodrženy

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů
V rámci diplomové práce nebyly požádány o vyjádření žádné dotčené orgány. V případě dalšího
rozpracování projektu budou požadavky dotčených orgánů, správců dopravní a technické
infrastruktury zapracovány do aktualizace této dokumentace

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický
průzkum, apod.)
V současné době již se provozuje železniční trať a stará budova nádraží. Dá se předpokládat, že v
okolí budou vznikat kontaminované části zeminy nebo jiných materiálů.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Řešeny pozemek se nachází v ochranném pásmu Památkové rezervace hl.m. Prahy.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území
Zájmové území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba dopravního terminálu by neměla mít vliv na stavby a pozemky v okolí.

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Součásti příprav staveniště je kácení dřevin a náletů. Před zahájením stavby je nutná demolice
objektů: 2/2

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa
Při stavbě ani užívání nebude docházet k dočasnému ani trvalému záboru zemědělského půdního
fondů nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)
Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu (železniční tratě, inženýrské
sítě). Přístupy a dispozice objektu jsou řešeny jako bezbariérové.

l) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou známy žádné vazby, podmiňující, související investice

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje
Par.č.: 2/2, 2/3, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 12/3,12/7, 3320/1, 3320/2, 3320/12, 3320/15, 3320/16
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní
pásmo
Stavba nevytváří ochranná, či bezpečnostní pásma. Ochranné pásmo železnice je stávající.

B.2. Celkový popis stavby
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu,
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického
posouzení konstrukcí
Stavba je navržena jako novostavba

b) Účel užívání stavby
Jedná se o železniční terminál, stanice metra D, autobusovou zastávku a občanskou vybavenost.

c) Trvalá nebo dočasná stavba
Stavba je navržena jako trvalá stavba

d) Informace o vydatných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečující
bezbariérové užívání stavby
Nejsou známy žádné výjimky

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů
V rámci diplomové práce nebyly požádány o vyjádření žádné dotčené orgány. V případě dalšího
rozpracování projektu budou požadavky dotčených orgánů, správců dopravní a technické
infrastruktury zapracovány do aktualizace této dokumentace

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památky apod.)
Řešené území leží v památkové zóně Praha 4 – Krč. Nachází se zde kulturní památka staré provozní
budovy železnice (objekt č.p. 2057, p.č. 2/2). V rámci diplomové práce byl tento objekt zbourán.

g) Navrhované parametry stavby- zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitní plocha a
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velkosti apod.
Navrhovaný soubor objektů bude sloužit jako železniční terminál s dlouhodobým parkováním, stanici
metra D a občanská vybavenost
Zastavěná plocha: 1 960 m2
Obestavěný prostor: 29 870 m3
Užitná plocha:   1.NP - 1 805 m2

2.NP - 1 438 m2
Celková výška budovy:  13,9 m 

h) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
V rámci této diplomové práce není řešeno.

i) Orientační náklady stavby
Nejsou známy

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Železniční terminál se nachází v zastavěném území v Praze 4 - Krč. Stavební parcela objektu je
vymezena stávající železniční tratí, dále ulicí Před Nádražím a stávající zástavbou. Vstupy do objektu
jsou situovány na severní straně z ulice Před Nádražím a na vychodní straně pro přicházející z parku,
dále ze severní strany se připojuje tubus metra D, z jižní jsou východy na nástupiště. Na severu
naproti nádraží je postaven třípatrový parkovací dům, který má vjezdy na východní straně a vstupy na
jižní.  Záměr je v souladu s územním plánem hlavního města Prahy. Hmotově řešení nenavazuje na
stávající zástavbu.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Koncept vychází z předdiplomního projektu. Organické tvary budovy, hlavně její výrazný prvek -
ocelová prihradová konstrukce ve tvaru hyperboloidu mají za cíl přilákat do obnoveného areálu více
lidi a svými objemy podporuji i urbanistický koncept parku. Nově vytvořeny podchod, park, parkovací
dům slouží pro veřejnost a nabízejí obyvatelům nový areál na strávení času. Důležitým prvkem je
střecha - zasklený hyperboloid, který vytváří střechu pro nádraží a klesá do úrovni metra, kde vytváří
atrium se zeleni. Z důvodu toho, že z jižní strany budova je zavřena železniční trati je navrženo velké
množství skleněných ploch pro dopadaní denního světla.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční a celkové provozní řešení: 
- Parkovací dům – 1.NP až 3.NP parkování pro veřejnost, zaměstnance, elektro auta. V 1.NP se
nacházejí stání pro invalidé a je umožněn bezbariérový přístup.
- Železniční terminál – 1.NP až 2.NP – služby pro veřejnost, kavárna, komerční jednotky, skladovací
prostory, čekací zóny, výstupy a nástupy metra D, výstupy a nástupy k nástupištím, rozvodny,
technologie
- Stanice metra – 1.PP – stanice metra a atrium

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Objekty umožňují v souladu s vyhláškou 398/2009 ve znění pozdějších úprav, přístup a užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Dle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 jsou řešeny zejména: 
- Vstupy do areálu a areálové komunikace
- Vstupy do objektu a společné komunikace v objektu
- Dveře na společných komunikacích
- Vertikální komunikace – řešeno bezbariérovými výtahy (u parkovacího domu stání pro invalidé se
nacházejí v 1.NP)
- Dveře v rámci ubytovacího zařízení
- Řešení WC
Výškové rozdíly v rámci vnitřních komunikací a na vstupech do objektu jsou vždy technicky řešeny
tak, aby nevznikl práh nebo jiná překážka vyšší než 20 mm.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby respektovala platné předpisy a technické normy z hlediska bezpečnosti 
při užívání stavby. 
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Požadavky specifikované vyhláškou o Obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou o 
užívání objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jakožto další požadavky 
vyhlášek, nařízení vlády, technických norem v platném znění a požadavky jednotlivých orgánů státní 
správy jsou projektem respektovány. 
Podrobný návrh bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace. Návrh bude proveden odbornou 
firmou v souladu s normovými požadavky. 
Bezpečná evakuace osob v případě požáru je zabezpečena stavebně technickým a požárně 
bezpečnostním řešením / návrhem stavby dle platných předpisů. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení
Objekt je řešen jako samostatná konstrukce, která je oddělena od tubusu metra, podchodu a
nástupišť pomoci dilatace a tím je hraněna proti vibracím. Konstrukční obálka budovy je tvořena
prosklenou fasádou, kombinovaným nosným systémem se základy typu „bílá vana“ a zateplenou
ocelovou střešní konstrukci, která je taky dilatovano od budovy kvůli roztažností oceli.
Tubus metra je tvořen monolitickou železobetonovou konstrukcí
Podchod je tvořen monolitickou železobetonovou konstrukcí typu „bílá vana“
Parkovací dům je tvořen monolitickou železobetonovou konstrukci se skeletovým systémem, a
jdoucím přes půl patra.

b) Konstrukční a materiálové řešení
Z hlediska konstrukčního řešení objekt je navržen na mohutné základové desce, která je oddilatována
od metra. Nosný svislý systém tvořen z kombinace stěn a sloupů. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny
ze stropní desky. Střešní konstrukce je tvořena ocelovou příhradovou konstrukci založenou na
pilotech.  Prosklená fasáda byla navržena jako lehký obvodový plášť. Terasa ve 2.NP je v úrovni
nástupiště, stejně jak čekací zóna ve 2. NP (bezbariérový přístup). Výškový přepad s úrovněm
kavárny řeší ocelová lávka.

c) Mechanická odolnost a stabilita
Při návrhu bylo vycházeno z návrhových hodnot jednotlivých použitých materiálů.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Z hlediska technického zařízení budov byl objektu zpracován v úrovni schématického konceptu
hospodaření s dešťovou vodou, VRV systémem a tepelným čerpadlem typu země-voda

b) Výčet technických a technologických zařízení
Není předmětem diplomové práce

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Řešeno v v části PBŘ 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Třída energetické náročnosti není součásti zadání 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby

Větrání objektu bude zajištěno buď přirozeně nebo nuceně pomocí VZT zařízení 
Přirozené denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. 
Aby VRV jednotka neohrožoval uživatelům hlukem ani vibrací, byla navržena za falešnými stěnami v 
západní části nádraží. Zásobování vodou bude řešeno zhotovením přípojky na stávající vodovodní 
řad vedoucí prostředkem pozemku. 
Splašky budou odváděny zhotovenou přípojkou do jednotné kanalizace. Dešťové vody ze vtoků 
budou vedeny do retenčních nádrží na splachování WC nebo na zalévání parteru a atria na pozemku 
investora. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Není předmětem diplomové práce
b) Ochrana před bludnými proudy
Není předmětem diplomové práce
c) Ochrana před technickou seizmicitou
Není předmětem diplomové práce
d) Ochrana před hlukem
Není předmětem diplomové práce
e) Protipovodňová opatření
Stavba není navržena v záplavovém území, proto na ni nejsou kladeny žádné speciální požadavky
ani není nutné zřizovat speciální protipovodňová opatření.
f) Ochrana před ostatními účinky
Není předmětem diplomové práce

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu
a) Napojovací místa technické infrastruktury
Není předmětem diplomové práce

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není předmětem diplomové práce

B.4. Popis dopravního řešení
a) Popis dopravního řešení
V rámci řešení budou upraveny pochozí a pojízdné plochy v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. a
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb.
Projekt bude zpracován dle projektové dokumentace v souladu s platnými vyhláškami a normami.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Napojení na silniční síť bude provedenou jedním vjezdem na stávající komunikaci vybudovanou obcí.
Napojení bude realizováno ze západní části pozemku.

c) Doprava v klidu
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Doprava v klidu bude řešena parkovacími místy v parkovacím domě. Napojení na silniční síť bude 
vjezdem na stávající komunikaci vybudovanou obcí. 

d) Pěší a cyklistické stezky
V rámci předdiplomu byla řešena celková prostupnost území Krč. Došlo k zefektivnění ploch pro
chodce a pěší, také pro cyklisté

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Vytěžená zemina se odveze na skládku, část se použije při terénních úpravách a vytváření atria.

b) Použité vegetační prvky
Řešeno v předdiplomním projektu

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

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí v okolí.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Stavba nemá negativní vliv na okolní přírodu či krajinu, na pozemku se nenachází žádné památkové
chráněné stromy či dřeviny apod.

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
V dosahu stavby se nenacházejí evropský významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou natura
2000, stavba nebude mít na soustavu chráněných území Natura 2000 vliv.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zajišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Nebylo řešeno v rámci práce.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních předpisů
Nevyskytují se

B.7. Ochrana obyvatelstva

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Stavba nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na ochranu obyvatelstva.

B.8. Zásady organizace výstavby
Není předmětem diplomové práce

B.9. Celkové vodohospodářské řešení
Není předmětem diplomové práce
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1 Popis objektu 
3 edm tem tohoto projektu je objekt, kter  je charakterizován jako polifunk ní budova s p eva ující 
funkcí nádra í dopln nou o komer ní prostory��2EMHNW�Pi���QDG]HPQtFK�SRGOD t�D�MHGQR�SRG]HPQt��9�
suterénu se nachází metro s velk m otev en P�DWULHP��9�SUYQtP�QDG]HPQtP�SRGOD í se nachází 
hlavní vstup, komer Qt�MHGQRWN\�D�WHFKQLFNp�PtVWQRVWL��9���13 se nachází restaurace, technická 
PtVWQRVW�QD�9=T a terasa, která je napojena na nástupi t  nádra t��&KDUDNWHULVWLFN m prvkem nádra í 
je hyperbolická ocelová konstrukce, která tvo í st HFKX���13��

1.2 Základní charakteristika konstruk ního a materiálového e ení 
Objekt je navr en jako elezobetonov  kombinovan �V\VWpP��9�REMHNWX�MH�
e ená nosnost pomocí obousm rn  vyztu ené desky bu  po obvod  podep eno elezobetonov mi 

st nami nebo lokáln  podep enou elezobetonov mi sloupy��6ORXS\�MVRX� e eny kombinací 
tvercov ch a kruhov ch sloup ���
0DWHULiO\�SR ítan ch konstrukcí 
• stropní konstrukce, sloupy a st nové prvky nádra t��EHWRQ�&������;&����&O������'PD[������6��
• QRVQi�NRQVWUXNFH�SRGFKRGX��%HWRQ�&������;&����&O������'PD[������6�
• v ztu elezobetonov FK�NRQVWUXNFt��RFHO�%���%�

1.3 Schodi t  
9 t ina schodi  je e ena jako monolitická elezobetonová konstrukce, dvouramenná nebo 
WURMUDPHQQi��
Schodi RYi�UDPHQD�MVRX�RVD]RYiQD�GR�SRGHVW��

2. Zatí ení 
9 echny charakteristické hodnoty byly p enásobeny pat i n mi sou initeli bezpe QRVWL��3UR�VWiOH�
zatí HQt������D�SUR�SURP nné zatí HQt������
 stálé zatí ení: vlastní tíha %�NRQVWUXNFH���YODVWQt�WtKD�]iEUDGOt���VNODGED�NRQVWUXNFH�YL]��VWDWLFN
v po HW��
• u itkové zatí HQt��NDWHJRULH�&����SORFK\�V�Y\VRNRX�NRQFHQWUDFL�OLGL�
• zatí ení sn KHP��3UDKD���REODVW�,�
• zatí ení v trem: nebylo sou ástí diplomové práce 
• montá ní zatí ení: hodnota montá ního zatí HQt����N1�P��S edpokládaného b hem v stavby 
je ni í ne  hodnota zatí ení desky uva ovaného v provozu 

3. Zalo ení stavby 
In en rsko geologick  pr zkum není sou iVWt�'3��-VRX�S edpokládány jednoduché základové pom ry 
a nízk adov �LQGH[��

e en �REMHNW�QHQt�SRGVNOHSHQ��DOH�VH�QDSRMXMH�QD�NRQVWUXNFH�PHWUD��=iNODGRYi�VSiUD�MH� e ena 
elezobetonovou deskou se elezobetonov mi st nami tzv��EtORX�YDQRX��1iYUK�W chto 
NRQVWUXNFt�MH�SUR�GHVNX����PP�D�VW Q\����PP��9�PtVW  dojezdu v tah  bude základová spára 
sní ena podle rozsahu uvád ného v UREFHP��

4. Nosn  systém
Nosn  systém je tvo en elezobetonov mi deskami, sloupy a st QDPL��

elezobetonové konstrukce jsou monolitické a zhotovené p ímo na stavb ��
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Konstrukci st echy nádra í tvo í ocelová p tKUDGRYi�NRQVWUXNFH�YH�WYDUX�K\SHUERORLGX��-H�]DOR ena na 
pilotech, kte í p ená ejí zatí HQt�]�NRQVWUXNFH��

4.1 Svislé konstrukce 
Kombinovan elezobetonov  systém se skládá v t inou ze zelezobetonov ch st n tlou NRX����PP�
a  kruhov ch sloup o pr m UX����PP�SUR�YROQp�GLVSR]L ní 
e HQt��9�XU it FK�PtVWHFK�Y���13�D���13 jsou nahrazené hranat mi sloupy o rozm UX����[���PP��

4.2 Vodorovné konstrukce 
Kombinace obousm rn  a stejnosm rn  vyztu en ch, bu  po obvod  nebo lokáln  podep en ch 
GHVHN�R�GLPHQ]L����PP�Y���13�D����PP�Y���33 a u podchodu pod koleji nádra t��0D[LPiOQt�UR]SRQ�
GHVN\�MH������P��
9e stropních konstrukcích se budou nacházet p estupy pro rozvody vody, kanalizace, vytáp ní, 
elektriky a vzduchotechniky��5R]P ry prostup �NWHUp�MVRX�PD[�����[���PP�QHY\ adují speciální 
opat ení, posta í shrnutí a lemování v ztu H��

4.3 Ztu ující prvky 
Konstrukce je ztu ena elezobetonov mi st ny��

5. Dilatace
Objekt je dilatován od okolních navrhovan ch objekt ��=iNODG\�MVRX�GLODWRYDQp�RG�PHWUD����33�����13 
MH�GLODWRYDQR�RG�SRGFKRGX��KODYQ �SURWL�YLEUDFtP��D���13 je dilatovano od nástupi  nádra t��
Ocelová st e ní konstrukce taky je dilatovano od budovy nádra í vzhledem k rozta QRVWt�RFHOL��
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ɣ[-] = 1,5 

qd = ɣ*qk = 1,5*5,7 = 8,55[kN/m2] 

Celkem: fd = 27,95[kN/m2] 

3. Posouzeni

Med = 1/2*27,95*42+1*1*1,5+1*4*1,35 = 230,5kNm 

As,prov = 1340,41mm2 ,    ø16 

d  =  500-25-8 = 467mm 

x  =  ( As*fyd)/(0,8*1000*20) = (1340,41*435)/(0,8*1000*20) = 36,4mm 

z  =  d-0,4x  =  467-0,4*36,4 = 452,4mm 

Mrd =  As*fyd*z*10-6 = 1340,41*435*452,4*10-6 = 263,8kNm 

Mrd = 263,8kNm  >  Med = 230,5kNm 

VYHOVUJE 

µ = Med/(b*d2*fed) = 230,5/(1*0,4672*16,6*103) = 0,064 → ξ = 0,077 

 ζ = 0,969 

As,reg = Med/ξ*d* fyd = 230,5/(0,077*0,467*500/1,15*103) = 0,014mm2 

ρ = As,prov/b*d = (1340,41/1*0,467)*100% = 0,28% 

ρ = 0,28%  <  ρ = 1,5% 

VYHOVUJE 

1kN 
1kN fd  = 27,95kN/m2 

Předběžný statický výpočet 

1. Použité materiály
Beton C25/30, kde 

fck = 25 MPa 

fctd = µct*(fctk0,05/ɣc) = 1*1,8/1,5 = 1,2 MPa 

fcd =  αcc*(fck/ɣc) = 1*25/1,5 = 16,6 MPa 

Ocel B500B,  kde 

fyk = 500 MPa  
fyd = 500/1,5 = 435 MPa 

2. Předběžný návrh stropní desky (konzola)
Empirický návrh: 

L1 = 8500mm     L2 = 8200mm 

hd = (1/30 / 1/25)*L = (1/30 / 1/25)*8500 = (283,3 / 340) 

hd(k) = 1/10*L = 1/10*4000 → hd(k) = 400mm 

Volím 500mm z důvodu nadměrnému zatížení konzoly 

Zatížení stropní desky: 

Stálé zatížení d[m] ρ[-][kN/m3] gk[kN/m2] 

 Skladba podlahy: 

Betonová dlažba 0,06 23 1,38 

Tepelná izolace 0,25 0,4 0,1 

Spadová vrstva 0,13 3,0 0,39 

 Železobetonová stropní deska: 0,5 25 12,5 

14,37 

ɣ[-] = 1,35 

gd = ɣ*gk = 14,37*1,35 = 12,4[kN/m2] 

Užitné zatížení qk[kN/m2] 

 Kategorie C5 – plochy s vysokou 
55koncentraci lidí 5 

 Sněhová oblast I. kategorie 0,7 
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2FHORYi�NRQVWUXNFH�MH�KODYQtP�SUYNHP�EXGRY\�QiGUDåt��-H�WYRĜHQD�RFHORYêPL�WUXEN\�R�SUĤPČUX�
���PP�D����PP�SR�REYRGČ�VWĜHFK\��7UXEN\�MVRX�SĜHGHP�SR]LQNRYDQp��D�SR�VEtUiQt�NRQVWUXNFH�MVRX�
QDYtF�ODNRYDQp��.RWYHQL�MH�ĜHãHQR�ãURXERYDQtP�D�]DORåHQD�NRQVWUXNFH�QD�KOXELQQêFK�]iNODGHFK���
SLORWHFK��
6DPD�NRQVWUXNFH�MH�YH�WYDUX�K\SHUERORLGX��0i�VWĜHGQt�SOiãW���NWHUê�MH�WYRĜHQ�NRPELQDFL�VNOD�D�SOHFKX��
QDG�EXGRYRX�MH�QDYtF�NRQVWUXNFH�]DWHSOHQD��-H�GLODWRYDQD�RG�EXGRY\�NYĤOL�UR]WDåQRVWt�RFHOL��
9�UiPFL�GLSORPRYp�SUiFH�QHE\O�SURYHGHQ�åiGQê�YêSRþHW�

Nelli
Přeškrtnutí
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

�� 3OPIS STAVBY
Předmětem tohoto projektu je objekt, který je charakterizován jako polifunkční budova s převažující
funkcí nádraží doplněnou o komerční prostory. Objekt má 2 nadzemních podlaží a jedno podzemní. V
suterénu se nachází metro s velkým otevřeným atriem. V prvním nadzemním podlaží se nachází
hlavní vstup, komerční jednotky a technické místnosti. V 2.NP se nachází restaurace, technická
místnost na VZT a terasa, která je napojena na nástupiště nádraží. Charakteristickým prvkem nádraží
je hyperbolická ocelová konstrukce, která tvoří střechu 2.NP.

�� 9ODOVOD
2.1 Zdroj vody
Objekt je napojen na místní vodovodní řád.

2.2 Vnitřní vodovod 
Hlavní uzávěr vody a vodoměrná sestava budou umístěny v technické místnosti v 1.NP. Odtud budou 
vedeny rozvody studené vody pod stropem 1.NP a dále do objektu šachtami nebo v předstěnách. 
Ležatá podtrubí jsou vedená pod stropní konstrukcí. Potrubí s teplou a cirkulační vodou bude 
izolováno proti tepelným ztrátám. 
Příprava teplé vody bude ohřívána přes výměníkovou stanici do zásobníku, odkud bude rozvedena 
dále do objektu. 

2.3 Příprava teplé vody 
Pro přípravu TV je navržen systém ohřevu vody kaskádou tepelných čerpadel země-voda. Zásobníky 
TV jsou situovány v 1.NP podlaží v technické místnosti. Hlubinné vrty jsou rozmístěny v západní části 
pozemku nádraží. Každý vrt se umisťuje na ploše 10x10m. 

2.4 Požární rozvody vody 
V budově nádraží je zavedeno stabilní hasicí zařízení - sprinklery a požární hydranty, které je 
napojeno na požární nádrž, která se nachází v1.NP. Systém je zavodněný a pod trvalým tlakem. 

3..ANALIZACE
3.1 Kanalizační přípojka
Budova bude napojena na nově navržený řad splaškové kanalizací. Od zařizovacích předmětů je
kanalizační potrubí svedeno instalačními šachtami do 1. NP kde v podlaze je odvedeno mimo budovu
do jednotné kanalizace. Každých 18-20m jsou rozmístěné revizní šachty. Všechna odpadní potrubí
jsou opatřena větracím potrubím, které je instalační šachtou vyvedeno nad úroveň střechy.

3.2 Dešťová voda 
Pro zadržovaní dešťové vody ze střechy, terasy, atria a okolích zpevněných ploch jsou navrženy 
retenční nádrže. Zásobníky dešťové vody budou napojeny na automatickou jednotku, čerpadlo a 
snímač hladiny, ze které vede samostatní vnitřní okruh dešťové vody K splachování hygienických 
zařízení (WC, pisoáry), popř. na zalévání atria a přilehlého parteru. V problematických místech s 
možnosti ucpání jsou osazeny čistící tvarovky. Při přebytku vody nebo přívalových dešťů bude 
zajištěn bezpečnostní přepad a voda bude odvedena potrubím umístěným pod terénem do 
vsakovacích tunelů, kde se voda vsakuje do půdy. 
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4.1 Jednotlivé zóny 
Větrání celého objektu je zajištěno sestavou vzduchotechnických jednotek s rekuperaci umístěných ve 
strojovnách vzduchotechniky v západní části 2. NP (za “falešnými” stěnami). Vzhledem k rozsahu a 
rozdílnosti provozů v objektu, jednotky budou rozděleny pro více různých samostatných okruhů. 
Potrubí VZT bude vedeno ze strojovny VZT přes dostatečně prostorné instalační šachty do hlavních 
prostor objektu, kde bude vedeno pod stropem do jednotlivých místností ke koncovým prvkům – 
vnitřním jednotkám VRV systému, aby bylo možné zajistit přesné řízení teploty a cirkulaci vzduchu v 
určitém prostoru s ohledem na hospodárnost provozu a aby bylo možný přizpůsobit provozní době a 
pracovním podmínkám v prostorách budovy.. 

4.2 Hala a komercni hednotky  
Hlavní jednotkou VZT systému je VRV systém se vnitřními jednotkami na úpravu vzduchu, lokálníí 
ohřev nebo chlazení převáděného vzduchu. Odváděny přebytek tepla bude se akumulovat v nádobě 
tepla a využít tepelným čerpadlem na ohřev vody. 

4.3 Hygienické prostory 
Pro větrání hygienických prostor, kuchyň a přípravnou místnost kavárny bude zajištěné samostatné 
podtlakové nucené větrání pomoci VZT jednotky. 

4.4 Požární větraní 
Z důvodu velkého požárního zatížení je navržená VZT pro odvod kouře a tepla, která bude mít 
samostatnou vzduchotechnickou jednotku. Přívod vzduchu je zajištěn do nejnižšího bodu CHÚC a 
odvod vzduchu je zajištěn odtahovým potrubím s regulační klapkou v nejvyšším bodě CHÚC a atria. 
Všechny prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí obsahovat požární klapky. 

4.5 Přívod čerstvého vzduchu 
Čerstvý vzduch je nasáván na střeše objektu, veden částečně izolovaným potrubím k VZT jednotkám, 
kde bude filtrován a tepelně upravován. 

4.6 Znečištěný vzduch 
Veškerý znečištěný vzduch je veden zpět do VTZ jednotky, kde je využíván k rekuperaci. Odpadní 
vzduch a odvětrání vnitřních kanalizací jsou odváděny na střechu. 

5.9YTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Vytápění a chlazení velkoobjemového prostoru atria se provádí teplovzdušně pomocí VRV systému.�
Jednotlivé místností jsou vytápěny pomoci vnitřních jednotek VRV, které jsou umístěny pod stropem v�
těchto místnostech. Zdrojem tepla je pro celý objekt tepelné čerpadlo země-voda, které je umístěné v�
1.NP. Zdrojem chladu slouží VRV systém.

6.6TÍNĚNÍ
Aby nedocházelo k přehřívání interiéru jsou navrženy vnitřní žaluzie a na jižní straně napomáhá stínit�a
bránit proti slunečnímu záření přístřešky nástupiště.
Aby nedocházelo k přehřívání pod ocelovou konstrukci sklo se střídá s ocelovými plechy, na kterých�je�
možné umístit fotovoltaické panely a tím ušetřit nároky na elektřinu (v rámci diplomu se neřešili).
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TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Popis stavby
- P!edm"tem tohoto po#árn"-bezpe$nostního !e%ení je objekt, kter& je charakterizován jako
polifunk$ní budova s p!eva#ující funkcí nádra#í dopln"nou o komer$ní prostory. Objekt má 2
nadzemních podla#í a jedno podzemní. V suterénu se nachází metro tvo!ící samostatn&
po#ární úsek. V prvním nadzemním podla#í se nachází hlavní vstup, komer$ní jednotky a
technické místnosti. V 2.NP se nachází restaurace, technická místnost na VZT a terasa, která je
napojena na nástupi%t" nádra#í. Charakteristick&m prvkem nádra#í je hyperbolická ocelová
konstrukce, která tvo!í st!echu 2.NP.

2. Po#ární úseky
Objekt je rozd"len& na jednotlivé po#ární úseky dle platn&ch p!edpis'. Jednotlivé úseky jsou
odd"leny vnit!ními po#árn" d"lícími st"nami a po#árními stropy. Samostatn&mi po#árními
úseky jsou CHÚC, instala$ní a v&tahové %achty, technické místnosti (pro tepelné $erpadlo a
pro VZT zvlá%(), komer$ní prostory, kavárna, sklady, toalety. Metro a podchod nádra#í jsou
samostatné úseky, kte!í se v rámci diplomové práci ne!e%í.

3. Stavební konstrukce
- Nosná konstrukce je ze #elezobetonu, po#arn" d"licí nenosné konstrukce jsou ze
sádrokartonov&ch desek od )rmy Fermacell s t!ídou bezpe$nosti RC2 a protipo#arního skla
(kavárna v 1.NP ).
- Vodorovné nosné konstrukce - 1.NP - #elezobetonová deska, 2.NP - ocelová konstrukce, která
je opat!ena protipo#árním nát"rem (intumescentní nát"r slou#í jako protipo#ární ochrana, p!í
po#áru n"kolikrát zv"t%í sv'j objem a vytvo!í na povrchu kovu vrstvu zuhelnat"lého materiálu
s ochrann&mi a izola$ními vlastnostmi. Tím se udr#í nosnost konstrukce a# 4 hod.)
- Obvodov& plá%( – lehk& obvodov& plá%( se zasklením trojskly
*achty jsou ze sádrokartonov&ch protipo#árních p!í$ek Fermacell

4. Po#árn" technické charakteristiky stavby
Po#ární v&%ka objektu dle +SN 73 0802 - 8,91m a 4,4m pod terasou
Po$et nadzemních podla#í - npn = 2
- Po$et podzemních podla#í - npp = 1
Celkov& po$et podla#í - np =3

5. Únikové cesty
V objektu jsou 2 CHÚC typu B s nucen&m v"tráním se za!ízením pro odvod kou!e a tepla,
které zaji%(uje systém VZT (VZT jednotka se nachází v 2.NP a má samostatn& po#ární úsek.
Ve%keré dv"!e do CHÚC a do venkovních prostor jsou otevírány ve sm"ru úniku. Bude
instalováno nouzové osv"tlení. Je dodr#ena minimální doba svícení nouzového únikového
osv"tlení 1 hod. bez ohledu na typ únikové cesty.

6. Po#árn" bezpe$nostní vybavení
V objektu je navr#eno po#árn" bezpe$nostní vybavení - EPS, SHZ - sprinklery (V celém
objektu je zaveden po#ární vodovod se hydranty napojen&mi na ve!ejn& vodovodní !ád a
sprinklerové rozt!iková$e), VZT odvod kou!e a tepla, nouzové osv"tlení.

7. Záv"r
V rozsahu diplomové práce nebyl po#adovan p!esn& v&po$et po#árn"-bezpe$nostního !e%ení.
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•https://www.fermacell.cz/cz/aktuality/montovane-bezpecnostni-pricky-fermacell-s-tri
dou-bezpecnosti-rc2

•https://www.milt.cz/cz/produkt/11-)rebo-bezramove•

•https://www.arcat.com/content-type/bim/14/elevators-142000•

•https://cz.pinterest.com/•

•https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla•

•https://k129.cz/predmety-magisterskeho-studia/129dpm/•

•https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/124543/V_06716_Tb.pdf?sequence=-1
&isAllowed=y•
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