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ANOTACE:
Cílem tohoto diplomního projektu je vypracování architektonicko - stavebního 
návrhu železniční stanice s navazující mostní konstrukcí. Stavba se nachází
v Praze 15 Horních Měcholupech. Umístění a hmotový koncept stavby vychází
z urbanistické studie předdiplomního projektu. Ta se zabývala vytvořením nové 
multifunkční čtvrti v návaznosti na železniční stanici. 
Budova slouží k odbavení cestujících a navíc poskytuje prostor k odpočinku a 
zábavě. Na hlavní budovu navazuje lávka, která umožňuje bezpečný přestup a 
spojuje nově navrženou část se stávající zástavbou.  

ABSTRACT:
The purpose of this diploma project is to design railway station and adjacent 
pedestrian bridge structure. The building is located in Prague - Horní Měcholupy. 
Setting and concept is based on the urban study in pre - diploma project pursuing 
design of new multipurpose area in relation to the railway station. In the 
structure there are departure hall and areas for entertainment and relaxation. 
The pedestrian bridge, that allows safe transfer and connects new and old 
quarter, is appended to the main station. 
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PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT

Území se nachází v Praze - Horních Měcholupech v přímé návaznosti na železniční zastávku. V 
současnosti je nevhodně využívané, nachází se zde převážně průmyslové objekty, autobazary, 
benzínová stanice, území je neudržované, těžko prostupné. V přímé návaznosti se nachází 
průmyslová zóna oddělená pásem zeleně. Zadaná oblast je oddělena kolejemi od stabilizované části 
Horních Měcholup. V širších vztazích jsou nedaleko čtvrti Dolní Měcholupy a Praha - Dubeč.

Mezi hlavní negativa v území patří již zmiňovaná neudržovanost a neprostupnost území, špatná 
návaznost na okolí a nevhodně využité území. Další velkým problémem je protihluková stěna 
oddělující Horní Měcholupy od zadaného území, která tvoří asi největší bariéru pro propojení 
území. Od přiléhajících silnic a průmyslové zóny je na území v okrajových částech hlučno. Dalším 
problémem je nevhodně umístěna zastávka autobusu a přístup na vlakové perony. Celkový vzhled 
zastávky působí neesteticky, přestože byla nedávno rekonstruována.
Mezi hlavní klady patří potenciál železnice a železniční zastávky v území. Jedná se o nejrychlejší 
spojení s centrem města. Kladně je hodnocena i blízkost s okolní zelení a příležitost pro 
volnočasové aktivity.

Koncept vychází z hlavní osy v návaznosti na hlavní pěší směry z Horních Měcholup. 
V návaznosti na problémy území jsou vytvořeny podél silnic zelené pásy, od kterých se odvíjí i 
rozdělení zástavby. Na hlavních směrech pěších tras jsou možnosti přestupu kolejiště v jednom 
případě nadchodem, v méně frekventované trase podchodem. Silnice uvnitř území jsou navrženy 
tak, aby území nebylo příliš zatíženo automobilovou dopravou. Kde to bylo možné, byla navržena 
obytná ulice. Navržena byla i nová cyklostezka, která vede územím směrem na Dubeč a rozšířena 
je i do Uhříněvsi. Na pěších cestách jsou navržena náměstíčka a uprostřed území vznikl park s 
vodní plochou.
Přesunuta byla i zastávka autobusu směrem k nově navržené vlakové stanici. Byla snaha co 
nejvíce propojit a zjednodušit přestup mezi jednotlivými složkami městské hromadné dopravy. 
Protihluková stěna byla zcela odstraněna. Hluk železniční dopravy je vhodně odstíněn dispozicí 
budov a zelenými valy.
V blízkosti nádraží byl vytvořen parkovací dům, který se má stát záchytným parkovištěm pro 
příjezd automobilů směrem od Kutné Hory.
V přímé návaznosti na H. Měcholupy byla dotvořena čtvrť rodinných dvojdomů a viladomů.

Při návrhu byla snaha maximálně využít území, zanechat dostatek zelených ploch a vytvořit 
dobrý poměr obytných budov a budov veřejných. Veřejné budovy mají rozmanité funkce, aby 
tvořily plnohodnotný městský prostor. Jedná se např. o polikliniku, radnici, kino, obchodní centrum.

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

předdiplomní projekt situace 10



vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

předdiplomní projekt vizualizace 11



vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

předdiplomní prijekt vizualizace 12



vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

předdiplomní projekt vizualizace 13



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ
název: Železniční zastávka s přednádražním prostorem v Horních Měcholupech
místo stavby: k.ú. Horní Měcholupy [732583]
obec: Praha 15
kraj: Hlavní město Praha
kategorie objektu: Budovy nebytové ostatní
typ objektu: Vlakové nádraží

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
zhotovitel: Bc. Kateřina Náhunková
email: katerina.nahunkova@fsv.cvut.cz

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
katastrální mapa území, polohopis, výškopis, fotodokumentace, územní plán,urbanistická studie 
zpracovaná v předdiplomním projektu

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Předmětné území se nachází v Praze 15 - Horní Měcholupy. Území urbanistické studie je vymezen ulicemi 
Kutnohorská, K Měcholupům, Za zastávkou a Hornoměcholupská.
Pozemek diplomního projektu se nachází v jižní části urbanistické studie podél železniční trati. Na severu 
navazuje na navrhované polyfunkční území, na jihu na stávající zástavbu Horních Měcholup. 
Pozemek je po terénních úpravách v urbanistické studii rovinný, mírně stoupající na jižním okraji. 
Na vymezeném pozemku dojde ke stavbě vlakového nádraží, parkovacího domu a k terénním úpravám.

ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ
Území se nenachází v památkově chráněném území, ve zvláštně chráněném území, v území systému 
ekologické stability, záplavovém území ani v ochranném pásmu lesa.

ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
Stavba je navržena v návaznosti na předdiplomní projekt, který byl zpracován jako podklad pro změnu 
územního plánu. 

ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Majetkoprávní vztahy nebyly řešeny. Ostatní limitující podmínky byly zohledněny v předdiplomním 
projektu. Bližší požadavky nejsou předmětem tohoto projektu.

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY
Jedná se o novostavbu.

ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY
Stavba bude sloužit jako vlakové nádraží s komerčními jednotkami a stravováním. Navazující lávka slouží 
jako přemostění železniční trati a ulice Hornoměcholupská. 

TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA
Jedná se o stavbu trvalou.

ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Není řešeno v rámci diplomního projektu.

ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ 
ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
Jsou dodrženy základní předpisy, především předpis č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v platném znění. Jsou respektovány vyhlaška 268/2009 Sb. O technických požadavcích 
na stavby v platném znění a vyhlášku č. 501/2006 O obecných požadavcích na využívání území v platném 
znění.
Bezbariérovost stavby je dodržena podle standard vyhlášky č. 369/2001 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném 
znění.

SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ
Nejsou požadovány žádné výjimky.

NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY
SO 1 - vlakové nádraží s lávkou

2
     - zastavěná plocha - 1457 m

3     - obestavěný prostor - 86277 m
SO 2 - parkovací dům

2
     - zastavěná plocha - 2824 m

3     - obestavěný prostor - 25416 m  
2

celková plocha pozemku: 10522 m
2

zpevněné plochy:  10242 m
2plochy zeleně:   279 m

2 parková úprava  - plocha celkem:  8282 m
2   - zpevněné plochy 4342 m
2

   - plocha zeleně 3940 m

kapacita stavby:
komerční jednotky  - 47 osob
stravování   - 78 osob
hala   - 60 osob

bilance parkovacích stání
SO 1 - vlakové nádraží - nemá žádná parkovací stání
SO 2 - parkovací dům - 3 nadzemní patra, v každém 59 stání - celkem 177 stání
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ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY SO 1 :
2

- celková podlahová plocha    2460 m
3- objem       10607,8 m

- celkové tepelné zisky objektu   95,8 kWh
- celkové tepelné ztráty objektu   73,3 kWh

2- plocha obalových konstrukcí   3389,5 m
2

- průměrný součinitel prostupu tepla   0,253 W/m K
2- měrná potřeba tepla na vytápění budovy  10,19 kWh/m a

-energetická třída obálky budovy   B

-PENB není předmětem DP

bilance dešťových vod
dešťová voda ze střechy objektu
intenzita deště   r = 164
součinitel odtoku  C = 1
plocha střechy   A = 1725 

2m

Q  = 28,3 l/sd

- návrh střešních vpustí - 7 x DN 100

průmyslové odpadní vody
V objektu nevznikají žádné odpadní průmyslové vody.

Produkce odpadu
Likvidace odpadu bude prováděna obvyklým způsobem v místě stavby. Odpad bude uživateli odkládán do k 
tomu určené nádoby umístěné v blízkosti areálu. Pravidelný svoz bude zajišťovat profesionální firma za 
úplatu.

Ostatní bilance nejsou předmětem DP.

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY
Není předmětem DP.

ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY
Není předmětem DP.

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU
Stavební parcela SO 1 se nachází v Praze Horní Měcholupy. Z obou stran obklopuje železniční trať. Pozemek 
se nachází v místě stávající vlakové zastávky Horní Měcholupy a je rozšířen směrem ke stávající zástavbě. 
(objekt lávky). Pozemek je rovinný, mírně se zvedá u jižního okraje parcely. Původní terén byl vyrovnán v 
rámci předdiplomního projektu -  stoupá směrem ke stávajícímu viaduktu až v místě SO 2 (parkovací dům).

VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ
Byl pořízen předběžný průzkum pozemku a pořízena fotodokumentace. Další rozbory jako geologický, 
hydrogeologický nebo stavebně historický průzkum nebyly provedeny.

STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
Pozemek se nachází v ochranném pásmu plynovodu VTL. Bude provedena jeho přeložka. 
Další ochranná a bezpečnostní pásma se na pozemku nenachází.

POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ
Stavba je mimo záplavové a poddolované území.

POŽADAVKY NA ASANACE A KÁCENÍ DŘEVIN
Bude nutná asanace několika budov na území celého předdiplomního projektu. V rámci samotných pozemků 
stavby bude nutné i pokácení několika stromů v jihozápadní části. Většina stromů v jihovýchodní části bude 
ponechána.

ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU)
Nově navržený urbanistický celek je v blízkosti pozemku SO 1 napojen na stávají komunikaci K Měcholupům, 
p.č. 552/2, která lemuje západní část pozemku SO 2, na který navazuje pozemek SO 1. 
Pozemek bude napojen na sítě technické infrastruktury. Podrobnější řešení není předmětem DP.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK
Dokončená stavba SO 1 bude sloužit jako vlakové nádraží a lávka. SO 2 bude sloužit jako parkovací dům. 

kapacity funkčních jednotek SO 1:
komerční jednotky  - 47 osob
stravování   - 78 osob
hala   - 60 osob

B.2.2 URBANISMUS - ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ
Hlavní územní vztahy a urbanismus v řešeném území vychází z předdiplomního projektu, tvaru pozemku a 
hlavních pěších tras v území. Navržený tvar stavby respektuje limity pozemku.
Na předmětné území není zpracován regulační plán nebo územní studie, které by regulovaly návrh řešení.
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B.2.3 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ - KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ
Tvarové řešení vychází z urbanismu a limitů pozemku. Hmota stavby je složena ze dvoupatrové budovy 
nádraží a hmoty lávky, která je položena přes první hmotu. Nástup na lávku v severní části tvoří 
monumentální schodiště, nástupy v jižní části tvoří dva kvádry. 
Lávka propojuje novou a stávající zástavbu Horních Měcholup. 
Objekt nádraží je prefabrikovaná železobetonová konstrukce s předpjatými stropy. Střecha je provedena 
jako plochá. Lávka je ocelová s částečným krytím. 
Materiál pláště nádražní budovy je severský modřín, který je kotven na dřevěný rošt. Fasáda je 
provětrávaná. Nástup na lávku je také provětrávaná fasáda, materiál pláště jsou desky Alucobond. 
Lávka je natřena matnou černou.

B.2.4 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
Vstup na pozemek je volný ze všech stran. Hlavní vstup do budovy nádraží je ze severní strany. 
V 1 NP se nachází hala s čekárnou, komerční plochy a občerstvení. Ve 2NP jsou převážně komerční 
plochy a kavárna. Ve 3 NP se nachází čajovna s čítárnou a přístup na lávku. Na lávce jsou malé 
komerční jednotky a plochy odpočinku a zábavy.

B.2.5 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Navrženo je řešení podle standard vyhlášky č. 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění.

B.2.6 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
Pro zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání budou všechna zařízení a provozy opatřeny 
provozními řády. Při výstavbě i při provozu budovy musí být zajištěna stálá péče o bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. Před zahájením činnosti budou všichni zaměstnanci proškoleni z oblasti 
bezpečnosti práce. Po dobu výstavby i po dobu provozu musí být zajištěn volný přístup k únikovým 
východům, k hlavním uzávěrům energie, rozvaděčům a k požárním hydrantům. Nástupy na schodiště, 
nakládací a vykládací rampy, případně další nebezpečné prostory budou bezpečně vyznačeny. Opravy 
technických zařízení, jejich kontroly a revize mohou provádět pouze odborně způsobilí pracovníci.

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Stavební řešení je patrné z přiložené dokumentace. Odpovídá architektonické studii s přiložením částí 
jednotlivých specialistů.
KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Hlavní nosná kostra budovy je prefabrikovaná železobetonová konstrukce s předpjatými stropními 
konstrukcemi. Objekt je založen na železobetonové patky a pasy. Lávka je ocelová, založena na 
železobetonové patky.
MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA
Návrh a statické schéma byly konzultovány se statikem a závěry byly zahrnuty do projektu. Základní 
výpočty a podrobnosti návrhu jsou v dokumentaci betonových a ocelových konstrukcí.

B.2.8 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tato zařízení jsou patrna z návrhu TZB. (Byla řešena pouze část vytápění a vzduchotechniky, okrajově 
řešeny fotovoltaické systémy).

B.2.9 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
Ochrana proti pronikání radonu z podloží nebyla podrobně řešena. Je navržena povlaková hydroizolace 
podzemní stavby. Stavba se nenachází v prostoru ohroženém zvýšenou geologickou ani technickou 
seizmicitou. Objekt se nachází v blízkosti železniční trati, která je zdrojem hluku - hluk je odstíněn 
samotnou budovou, na jižní straně je využita zeleň a dělení prostoru. Pokud by bylo řešení 
nedostatečné, je možné použít protihlukovou stěnu, transparentní a částečně ozeleněnou.

B.3 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

B.3.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Stávající areál je napojen přes parcelu č. 552/2, K Měcholupům. Komunikace v severní části je nově 
navrhovaná, v jižní části přístup na pozemek přes parcelu č. 523/304, komunikace Hornoměcholupská.

B.3.2 DOPRAVA V KLIDU
V návaznosti na SO 1 je jsou navržena pohotovostní stání K+R. Možnost parkování je v parkovacím domě 
(SO 2). Zde se nachází celkem 177 stání. 

B.3.3 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY
V předmětném území se nacházejí cyklistické a pěší stezky. Základní koncepce je navržena dle předpokladu 
hlavních pohybů pěších a cyklistů.

B.4 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

B.4.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY
Hlavní terénní úpravy byly vyřešeny v rámci předdiplomního projektu. Došlo k vyrovnání terénu v části
SO 1, na pozemku SO 2 stoupá směrem k západu, tak aby navazoval na stávající viadukt. Stejnou výškovou 
podobu má i komunikace navazující na objekty v severní části.

B.4.2 POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY
Použití vegetačních prvků je patrné z přiložené dokumentace. Konkrétní řešení by bylo nutné konzultovat 
se specialistou.

B.4.3 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ
Není podrobně řešeno v rámci DP. Ornice bude uložena v místě staveniště a opět použita na konečné 
terénní úpravy. Pokud bude přebytek, ostatní zemina bude odvezena.

Další části souhrnné technické dokumentace nejsou předmětem DP.
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C. TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1 ÚČEL OBJEKTU
Dokončená stavba bude sloužit jako vlaková stanice a lávka. 

C.2 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ
Tvarové řešení vychází z urbanismu a limitů pozemku. Hmota stavby je složena ze dvoupatrové budovy 
nádraží a hmoty lávky, která je položena přes první hmotu. Nástup na lávku v severní části tvoří 
monumentální schodiště, nástupy v jižní části tvoří dva kvádry. 
Lávka propojuje novou a stávající zástavbu Horních Měcholup. 
Střecha je provedena jako plochá. Lávka je ocelová s částečným krytím. 
Materiál pláště nádražní budovy je severský modřín, který je kotven na dřevěný rošt. Fasáda je 
provětrávaná. Nástup na lávku má také provětrávanou fasádu, materiál pláště jsou desky Alucobond. 
Lávka je natřena matnou černou.
Přesné tvarové a rozměrové řešení včetně vazeb na okolí je patrné z výkresové části. Hlavní vstup do 
budovy je ze severní části. 
Dle povahy objektu je řešen bezbariérový přístup dle standard vyhlášky č. 369/2001 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
v platném znění.

C.3 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

C.3.1 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
Základ tvoří železobetonové patky a pasy. Podrobný návrh nebyl v DP řešen. Prefabrikované kalichy tvoří 
horní stupeň dvoustupňové patky, který se osazuje na podkladní beton v úrovni základové spáry, přičemž 
spodní stupeň se po osazení kalicha provede zmonolitněním v rozměrech dle statického návrhu. V kalichu je 
již provedena dutina pro osazení sloupu. Základové kalichy se osazují jeřábem na podkladní beton spodního 
stupně patky, přičemž fixace ve výškovém směru je zajištěna trny vyčnívajícími z prefabrikátu směrem dolů. 
Pokud je spodní stupeň z prostého betonu, pouze se dobetonuje spodní stupeň. V případě železobetonového 
spodního stupně se nejprve uloží armatura spodního stupně. Základy ocelové konstrukce lávky tvoří 
jednostupňová betonová patka.

C.3.2 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Jsou tvořeny prefabrikovanými sloupy a stěnami. Velikost sloupu je 400x 400 mm. Stěny jsou tloušťky 250 
mm. Jedná se pouze o odhad, přesný návrh by musel být prověřen. Jako ztužení konstrukce slouží 
komunikační šachty a průvlaky.

C.3.3 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Jsou tvořeny průvlaky a stropními deskami. Desky jsou prefabrikované, předpjaté, typu Spiroll, tl. 320 mm. 
Návrh je předběžný dle maximálního rozponu. Průvlaky jsou rovněž prefabrikované, předpjaté. Mají tvat T 
nebo L podle umístění. Na ozub je přes cementové lože uložena stropní deska. 
Velikost průvlaku je navržena odhadem na 720 mm. Podrobné řešení není předmětem DP.

C.3.4 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Střechy jsou ploché, nepochozí. Spád střechy je minimálně 2%. Na stropní desce je umístěna spádová vrstva 
z polystyren betonu. Na ní je umístěna geotextilie, dále parotěsná zábrana, tepelná izolace tl. 240 mm, 
geotextilie a hydroizolace. Jako hydroizolace je použita fólie, která je chráněna vrstvou kačírku. Střecha má 
ve střední části skleněné atrium. Konstrukce zasklení je napojena na atiku. Na jižní atiku je napojeno 
zastřešení peronu, které je tvořeno ocelovou nosnou konstrukcí a bezpečnostním zasklením.

C.3.5 SCHODIŠTĚ
Schodiště v hlavní budově jsou řešena jako prefabrikovaná, železobetonová, dvouramenná. Na lávku vedou 
tříramenná ocelová schodiště. Výška stupně odpovídá charakteru veřejné budovy a je max. 160 mm. Průchozí 
šířka je u všech schodišť větší než 1500 mm. 

C.3.6 OBVODOVÝ PLÁŠŤ
Fasáda je řešena jako provětrávaná na dřevěném roštu. Tepelná izolace je minerální vata, krytá pojistnou 
hydroizolací. Horní vrstvu tvoří dřevěné obložení ze severského modřínu. Palubky jsou spojované na pero a 
drážku ve vodorovném směru. V části nástupu na lávku je použit stejný systém, svrchní vrstvu pláště ale 
tvoří hliníkové desky Alucobond. 
U objektu parkovacího domu jsou na svislou nosnou konstrukci připevněny přes hliníkový rošt hliníkové 
kazety Optigreen facade. Jedná se o klece tl. 60 mm naplněné substrátem. Jsou osázeny trvalkami, 
stálezelenými i kvetoucími. Barva klecí je navržena RAL 6017 a RAL 6018 (zelená) V době vegetačního klidu 
tím bude zajištěna atraktivnost fasády.

C.3.7 NENOSNÉ SVISLÉ KONSTRUKCE
Vnitřní konstrukce jsou vyzděny v tlouště 200 mm, 150 mm z příčkovek Ytong. Mezi komerčními jednotkami 
jsou sádrokartonové příčky tl. 75 mm se zužujícím se zakončením, aby byla možnost napojení na konstrukci 
rámu okna. 

C.3.8 PODLAHY
Nášlapné vrstvy jsou v prostorách haly navrženy jako epoxidový nástřik na samonivelační vrstvě v teplé 
šedé barvě. V komerčních jednotkách bude stejný povrch v odlišné barvě. 
V přípravnách potravin a v hygienických zařízeních je keramická dlažba. 

C.3.9 VÝPLNĚ OTVORŮ
Okna
Prosklené části jsou řešeny profily Schüco jako sloupková fasáda FWS 60 s tepelně izolačním trojsklem. 
Dveře
Vnitřní dveře jsou navrženy jako skleněné, otevíravé posunem, dřevěné nebo bezpečnostní kovové. 
Interiérové dveře jsou navrženy dle konkrétních architektonicko - technicky - hygienických požadavků. 
Vnější dveře jsou skleněné z bezpečnostního skla. Vstupy do technických prostor jsou bezpečnostní kovové.

C.3.10 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
Veškerá oplechování jsou navržena z pozinkovaného plechu.

C.3.11 VNĚJŠÍ PLOCHY
Vnější plochy jsou dlážděné, jedná se o kombinaci menší betonové dlažby a velkoformátové dlažby z žuly 
nebo pískovce o velikosti 200 x 400 mm světlé barvy. Perony jsou dlážděné betonovými deskami.
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C.4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Zkratky používané v textu
PÚ = požární úsek, SBS = stupeň požární bezpečnosti, PO = požární odolnost, POP = požárně otevřená 
plocha, PNP = požárně nebezpečný prostor, CHÚC = chráněná úniková cesta, NÚC = nechráněná úniková 
cesta, SHZ = stabilní hasicí zařízení, EPS = elektronická požární signalizace, ZOKT = zařízení pro odvod 
kouře a tepla

C.4.1 POPIS STAVBY - SO 1
Předmětem řešení je novostavba vlakového nádraží v Horních Měcholupech. Budova má 3 nadzemní 
podlaží a žádné podzemní. První nadzemní podlaží slouží především pro odbavení cestujících, druhé a 
třetí podlaží ke komerčním účelům. Budova má vnitřní atrium vedoucí přes dvě podlaží. Výška objektu je 
9,63 m ve dvoupodlažní části a 12,63 m v trojpodlažní části. Tyto hodnoty odpovídají i požární výšce 
objektu. 

C.4.1.1 NOSNÁ KONSTRUKCE
Je navržena jako nehořlavá - železobetonová prefabrikovaná konstrukce, kombinace sloupového a 
stěnového systému. Stropní desky jsou rovněž prefabrikované z předpjatého betonu, stejně tak průvlaky. 

C.4.1.2 OBVODOVÉ STĚNY
Jsou řešeny jako provětrávaná fasáda, s dřevěným nebo kovovým pláštěm. Zateplovací systém je z 
minerální vaty. 

C.4.1.3 STŘECHA OBJEKTU
Je plochá se spádovou vrstvou z polystyren betonu a zateplením polystyrenem v tl. 240 mm a fóliovou 
hydroizolací. Ta je zakryta vrstvou kačírku.

C.4.2.3 SCHODIŠTĚ
Všechna schodiště v objektu jsou železobetonová. Jedná se o přímá dvouramenná schodiště uložená mezi 
dvě stropní desky. 

Všechny nosné konstrukce jsou typu DP 1, konstrukční systém bude řešen jako nehořlavý.

C.4.2 POŽÁRNÍ ÚSEKY, POŽÁRNÍ RIZIKO A STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
Objekt je rozdělen do požárních úseků tak, že žádný nepřekračuje stanovené hodnoty. Jelikož je budova 
vertikálně otevřena atriem, jsou prostory haly v 1NP i 2NP navrženy jako NÚC. Požární riziko a SBS 
nebyl podrobně řešen. S ohledem na provoz budovy budou vycházet spíše nižší stupně v jednotlivých 
úsecích. Jednotlivé úseky jsou rozděleny konstrukcemi s odpovídající požární odolností. 

C.4.3 STAVEBNÍ KONSTRUKCE A POŽÁRNÍ ODOLNOST

C.4.3.1 NOSNÉ KONSTRUKCE
Požárně dělicí konstrukce jsou navrženy jako železobetonové stěny. Nenosné stěny jsou zděné 
příčkovkami Ytong tl. 150 mm nebo sádrokartonové příčky tl. 75 mm. 
Stropní konstrukce je předepnutá železobetonová deska tl. 320 mm. Střecha je plochá s nosnou 
konstrukcí stropní desky posledního podlaží. 
Všechny konstrukce vykazují PO alespoň 30 min., pokud není požadováno více. 

C.4.3.2 POŽÁRNÍ UZÁVĚRY
Jsou řešeny jako DP 1 nebo Dp2 Otvory v požárních stěnách a stropech mezi PÚ budou v případě požáru 
bezpečně uzavřeny.

C.4.3.3 SCHODIŠTĚ
Všechna jsou navržena jako DP 1.

C.4.3.4 ŠACHTY 
Instalační šachty  a výtahové šachty jsou řešeny jako samostatné PÚ, instalace prostupujícím požárním 
uzávěrem jsou požárně utěsněny.

C.4.3.5 POŽÁRNÍ PÁSY
Nejsou navrhovány, budova je vybavena SHZ. Nižší část budovy navíc splňuje výšku menší než 12 m.

C.4.4 ÚNIKOVÉ CESTY
Jsou navrženy dvě NÚC, které tvoří prostory haly, z nich je možný únik do CHÚC nebo na veřejné 
prostranství. 
V prostoru evakuačních výtahů je navržena CHÚC typu A. Prostor je odvětrán přirozeně přes větrací otvor 
v posledním podlaží, vzduch je přiváděn pomocí ventilátoru v 1NP.  
Mezní délka NÚC pro více únikových směrů byla stanovena na 40 m a není překročena. 
Výpočet a posouzení doby zakouření nebylo v rámci diplomové práce řešeno. 
Dveře do CHÚC se otevírají ve směru úniku. Na únikové cestě bude instalováno nouzové osvětlení a bude 
funkční v době požáru nejméně po dobu 30 min. V celém objektu budou viditelně vyznačeny směry úniku 
pomocí fotoluminescenčních tabulek se zásadou viditelnosti od značky ke značce. 

C.4.5 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
Výpočet sálání tepla pro obvodový plášť nebyl řešen. Odstupové vzdálenosti by byly stanoveny v další fázi 
projektu. 

C.4.6 ZAŘÍZENÍ PRO POŽÁRNÍ ZÁSAH
Z důvodu relativně nízkých škod při hašení požáru je navrženo vodní SHZ. Navrženo je sprinklerové 
zařízení, které aplikuje vodu ve formě sprchového proudu. 
Příjezdy k objektu jsou zajištěny až ke vstupům jednotlivých částí po místních komunikacích. Na severní 
straně je to komunikace navržena v předdiplomním projektu, v jižní části pozemní komunikace 
Hornoměcholupská. Komunikace a příjezdové plochy vyhovují příjezdu vozidel HZS. Maximální vzdálenost od 
vstupu je max. 20 m. Rozměry vyhrazeného místa splňují rozměry 4 x 20 m a také požadovanou nosnost.
Vnitřní zásahové cesty nejsou požadovány. Výlez na střechu je zajištěn CHÚC, v každém patře je umístěn 
hydrant.
Vnější odběrné místo bude do 150 m od objektu. Požadované množství vody bude možné odebírat z nově 
osazeného nadzemního odběrného místa, které bude umístěno max. 5 m od objektu. 
V případě požáru je objekt napojen na záložní nezávislý zdroj elektrické energie. Přenosné hasicí přístroje 
budou v objektu umístěny na přístupných, dobře viditelných místech cca 1300 mm nad úrovní podlahy. 
Rozmístění bude provedeno tak, aby jejich vzájemná vzdálenost nebyla větší než 20 m.
Projekt stavby počítá s instalací EPS v součinnosti se stabilním hasicím zařízením. Každý PÚ bude vybaven 
zařízením EPS a SHZ.
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cesty úniku, vybrané max. vzdálensti

vymezení požárních úseků

vymezení NÚC

vymezení CHÚC

vyznačení únikových cest

Schémata únikových cest
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zastávky

nástup na lávku

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

koncept
 

Konceptem je vytvoření propojení nové a stávající zástavby a zároveň řešení plynulého a bezpečného přestupu mezi jednotlivými složkami MHD. 
To je zajištěno lávkou, která spojuje obě části zástavby. Přes dva kubusy a nádražní budovu je umožněn přístup na jednotlivá nástupiště.

Hmoty nádražní budovy jsou stupňovány dle významu. Hlavní nádražní budova je umístěna v nové zástavbě při trati směrem do centra Prahy. Tvoří 
také nástupní bod do nově navrhované zástavby.

zastávka bus

zastávka bus

zastávka bus

nástup na lávku

nástup na lávku

výstup na lávku

silnice

koleje

stávající zástavba
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

koncepce lávky

Koncept lávky 
Snahou bylo navrhnout lávku tak, aby byla interaktivní a lidé ji nevnímali
pouze jako nutnou trasu pro překonání kolejí a silnice. Bylo navrženo
několik funkcí, které by lávka měla mít. Jedná se o transportní,
odpočinkovou, nákupní a vzdělávací funkci. Celý koncept je
doplněn zelenými prostory, které podporují atraktivnost. 
Byly navrženy moduly 5x5 m, které obsahují výše 
zmíněné funkce. Jednotlivé moduly jsou 
navrženy jako otevřené, uzavřené nebo 
polouzavřené. Lávka je z větší části
krytá, tak aby byl pohodlný
průchod i při zhoršených
klimatických podmínkách.
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

situace širších vztahů
M 1:1000

radnice

administrativa

parkovací dům

železniční stanice

přednádražní prostor

lávka

park

0    10     20   30   40    50  
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

architektonická situace
M 1:500

parkovací dům

železniční stanice

nástup na lávku

nástup na lávku

zastávka bus

0     5     10    15    20   25  
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

21.01 hala      642,6 m
21.02 knihkupectví     61,7 m
21.03 technická místnost    44,4 m

21.04 informace, prodej jízdenek  39,5 m
21.05 čekárna     46,9 m
21.06 občerstvení     33,9 m
21.07 zásobovací chodba    17,6 m
21.08 trafika     36,2 m
21.09 úschovna kol a zavazadel   58,4 m



vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková

půdorys 1NP
M 1:200

±0.000

nádraží Horní Měcholupy 0     2      4    6     8    10  
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

22.01 hala      396,7 m
22.02 komerční prostor    45,5 m
22.03 komerční prostor    34,5 m
22.04 komerční prostor    34,5 m
22.05 komerční prostor    34,5 m
22.06 komerční prostor    26,1 m

2.07 toalety - muži, ženy, 
2 přebalovací kabina    51,5 m
22.08 zásobovací chodba    11,45 m

22.09 kavárna - zázemí    30,3 m
22.10 kavárna     50,9 m
22.11 komerční prostor    55,4 m



vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

půdorys 2NP
M 1:200

0     2     4     6     8    10  
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

23.01 komerční prostor    28,4 m
23.02 prostor lávky    714,6 m

23.03 komerční prostor    22,6 m
23.04 komerční prostor    22,6 m

3.05 prostor lávky   
23.06 hala      213,3 m
23.07 čajovna, čítárna    107,8 m

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková

půdorys 3NP
M 1:350nádraží Horní Měcholupy 0           7           14     
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

2P.01 parkovací plocha    2541,2 m
2P.02 ostraha     23,9 m
2P.03 schodiště     37,4 m
2P.04 technická místnost    34,7 m
2P.05 technická místnost    58,9 m
2P.06 schodiště     36,7 m



vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková

půdorys 1NP_parkovací dům
M 1:250

±0.000

nádraží Horní Měcholupy 0           5           10     

59 stání
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková

řezy
M 1:200nádraží Horní Měcholupy 0     2     4     6     8    10  

řez A-A´

řez C-C´
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková

řez, pohled
M 1:350nádraží Horní Měcholupy 0           7           14      

řez B-B´

pohled západní
celkový
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková

pohledy
M 1:200nádraží Horní Měcholupy 0     2     4     6     8    10  

pohled severní

pohled jižní
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková

pohledy
M 1:200nádraží Horní Měcholupy 0     2     4     6     8    10  

pohled východní

pohled západní
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

koncept parku

trasy pěších menšího významu

trasy pěších většího významu

naznačení míst k sezení

plochy zeleně - zvýšenéplochy zeleně

vysoká zeleňvysoká zeleň záhony - kvetoucí rostliny

záhony - jehličnaté keře

záhony - listnaté keře
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková

řešení parku
M 1:500

travnaté plochy

listnaté keře - max. 1 m vysoké

jehličnaté keře - max. 1 m vysoké

kvetoucí rostliny - různé druhy 
trvalek 

betonová dlažba
velikost 200 x 100 mm 

kamená dlažba - větší formát
200 x 400 mm

- osvětlení ŠTOLL
- odpadkové koše - RAILA - možnost třídění
- lavičky - SIBELA - betonové bočnice, dřevěné latě

nádraží Horní Měcholupy 0     5     10    15    20   25  
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

nadhledová vizualizace 40
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vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

vizualizace severního vstupu 41
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vizualizace_pohled z parku 42
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vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

vizualizace_jižní nástupiště 43
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vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

vizualizace_severní nástupiště 44



vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

vizualizace_lávka 45
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vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

vizualizace_nádražní hala 46



vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

koncept interiéru čajovny

vinylová podlaha Ecoline
bělená borovice rustikální

nábytek
bříza

stěny malba
RAL 7030

betonová mozaika
RAL 5024, 1001, 1013, 7012

bar
betonová stěrka

RAL 5024
pastelová modrá

RAL 7012
čedičová šedá

RAL 1013
perlová bílá

RAL 7031
šedomodrá

RAL 1001
béžová

sedací vak
ocelová šedá

stůl_ocelová noha_
černý matný nátěr_dřevo_bříza

židle_HAY_barvy_RAL 5024_RAL 7031_RAL 1013 svítidlo_Matt_Caravaggio_
barva_tmavě šedá

sedací_vak_želva_saky_paky_
barva_ocelová šedá

dřevený_stolek_Samoa
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

půdorys 1NP
M 1:150

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

č. název      plocha   podlaha  materiál stěny materiál stropu    
2 1.01 hala      642,6 m  samonivelační stěrka, epoxidový nátěr vápenocementová omítka SDK podhled, dřevěné latě      

2  
1.02 knihkupectví     61,7 m  samonivelační stěrka, epoxidový nátěr vápenocemntová omítka SDK podhled  

2  1.03 technická místnost    44,4 m  samonivelační stěrka, ošetřený povrch vápenocementová omítka vápenocementová omítka
2  

1.04 informace, prodej jízdenek   39,5 m  samonivelační stěrka, epoxidový nátěr - SDK podhled
2  

1.05 čekárna     46,9 m  samonivelační stěrka, epoxidový nátěr vápenocementová omítka SDK podhled
2  1.06 občerstvení     33,9 m  keramická dlažba vápenocementová omítka SDK podhled  
2  

1.07 zásobovací chodba    17,6 m  samonivelační stěrka, ošetřený povrch vápenocementová omítka vápenocementová omítka
2  1.08 trafika      36,2 m  samonivelační stěrka, epoxidový nátěr vápenocementová omítka SDK podhled
2  1.09 úschovna kol a zavazadel   58,4 m  samonivelační stěrka, ošetřený povrch pohledový beton pohledový beton

LEGENDA MATERIÁLŮ:

tepelná izolace, minerální vata

 železobeton

nenosné zdivo

0           3           6
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

výsek půdorysu
M 1:500           1           2
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

řez_konstrukční_výsek
M 1:500           1           2

det A

det B

det C

det D

det E

det F
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

detail A
M 1:5

S4
epoxidový nátěr   3 mm
samonivelační stěrka   70 mm
hydroizolace Bitagit Al40   3,5 mm
železobetonová deska   250 mm
podkladní beton    150 mm
štěrkový hutněný podsyp  150 mm

odvodňovací kanálek

dilatační spára, trvale pružný tmel

izolace XPS

fasádní okenní profil Schüco FWS 60

podkladní profil okna

LEGENDA MATERIÁLŮ: 

 tepelná izolace
 železobeton 
 samonivelační betonová stěrka
 beton prostý
 zemina původní
 štěrk

0           0,1           0,2
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

detail B
M 1:5

S2
dřevěný obklad, palubky, severský modřín 2mm
vzduchová mezera / lať    50 mm
pojistná hydroizolace Tyvek UV facade
tepelná izolace, minerální vata  180 mm
nosná konstrukce, předpjatý žb  400 mm

S3

S3: 
- epoxidový nátěr    3 mm
- samonivelační vrstva   60 mm
- separace
- kročejová izolace    40 mm
- prefabrikovaná předpjatá žb deska  320 mm
- vzduchová mezera     400 mm
- SDK deska     20 mm
- dřevěné latě, výška 150 mm   20 mm

cementová malta M10

dřevěný hranol 100x180 mm, součást kotevního 
roštu

fasádní okenní profil Schüco FWS 60

0           0,1           0,2

LEGENDA MATERIÁLŮ: 

 tepelná izolace
 železobeton
 samonivelační vrstva
 kročejová izolace
 sádrokarton
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

detail C
M 1:10

S2
dřevěný obklad, palubky, severský modřín 2mm
vzduchová mezera / lať    50 mm
pojistná hydroizolace Tyvek UV facade
tepelná izolace, minerální vata  180 mm
nosná konstrukce, předpjatý žb  400 mm

cementová malta M10

oplechování - pozinkovaný plech

S1

S1:
- kačírek, oblázky
- hydroizolace Fatrafol   1,5 mm

2- geotextilie 500 g/m
- tepelná izolace Isover Styrodur  120+120 mm
- parotěsná zábrana Sarnavap  0,15 mm

2- geotextilie 500 g/m
- polystyren beton, spád minimálně 2% 40-100 mm
- žb předepjatá nosná deska Spiroll  320 mm
- vzduchová mezera    400 mm
- SDK podhled     20 mm
- dřevěné latě, výška 150 mm   20 mm

kotvení - ocelová botka, rektifikovatelná

ocelová trubka - zavětrování

bezpečnostní dvojsklo s EVA fólií

LEGENDA MATERIÁLŮ: 

 polystyren beton
 tepelná izolace 
 železobeton

kotvení botky

0    0,1          0,2        0,3
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

detail D
M 1:5

systém kotvení zábradlí Balardo

krycí profil Balardo

cementová malta M10

S3: 
- epoxidový nátěr    3 mm
- samonivelační vrstva   60 mm
- separace
- kročejová izolace    40 mm
- prefabrikovaná předpjatá žb deska  320 mm
- vzduchová mezera     400 mm
- SDK deska     20 mm
- dřevěné latě, výška 150 mm   20 mm

S3

0           0,1           0,2

LEGENDA MATERIÁLŮ: 

 tepelná izolace
 železobeton
 samonivelační vrstva
 kročejová izolace
 sádrokarton
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

detail E
M 1:5

oplechování

S1

S1:
- kačírek, oblázky
- hydroizolace Fatrafol   1,5 mm

2- geotextilie 500 g/m
- tepelná izolace Isover Styrodur  120+120 mm
- parotěsná zábrana Sarnavap  0,15 mm

2- geotextilie 500 g/m
- polystyren beton, spád minimálně 2% 40-100 mm
- žb předepjatá nosná deska Spiroll  320 mm
- vzduchová mezera    400 mm
- SDK podhled     20 mm
- dřevěné latě, výška 150 mm   20 mm

okenní profil zasklení atria

nosný profil okenních rámů

kovový spojovací profil 

kotvení okenního rámu

hydroizolace Fatrafol
tepelná izolace Isover Styrodur
parotěsná zábrana Sarnavap
železobetonová atika
vápenocementová omítka

LEGENDA MATERIÁLŮ: 

 polystyren beton
 tepelná izolace 
 železobeton

0           0,1           0,2
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

detail F
M 1:5

oplechování atiky - pozinkovaný plech

okenní profil zasklení atria

kotvicí kovový profil

nosný profil okenních rámů

0           0,1           0,2

LEGENDA MATERIÁLŮ: 

 polystyren beton
 tepelná izolace 
 železobeton
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BETONOVÉ KONSTRUKCE - technická zpráva

Charakteristika objektu a území
Budovu železniční stanice tvoří 2 až 3 nadzemní podlaží. Konstrukční výška prvních dvou podlaží je 4480 mm, 
posledního podlaží 3300 mm. Hlavní nosná konstrukce je kombinací skeletového a stěnového systému. Objekt je 
ztužen jedním komunikačním jádrem s výtahy a stěnovým systémem schodišťové sekce. Zastřešení tvoří 
jednoplášťová plochá nepochozí střecha. Obvodový plášť tvoří provětrávaná fasáda s dřevěným obložením. 

Geologické poměry
Na území stavby nebyl proveden geologicko inženýrský průzkum. 

Konstrukční systém
Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný kombinovaný systém (sloupy, stěny). 
Konstrukční výška je 4480 mm v prvních dvou patrech, ve třetím 3300 mm. Systém je navržen tak, aby bylo 
možné vytvořit velké volné plochy odbavovací haly. Maximální rozpon je 11,2 m, nejmenší rozpon je 4,2 m.

Materiál
Pro vodorovné konstrukce je navržen beton C45/55, dle technických listů Prefa Brno. Materiál ostatních prvků 
(sloupů a průvlaků) by byl předmětem statického výpočtu se specifikací stupně vlivu prostředí. Konstrukce 
základů je z betonu C30/37. Ostatní části jako např. podkladní beton jsou provedeny z betonu C 20/25.

Zatížení
Normové hodnoty rovnoměrných užitných zatížení byly uvažovány dle ČSN EN 1991-1-1. Pro prostory 

2 2
shromažďování je hodnota 5,00 kN/m . Hodnota stálého zatížení podlahy je odhadnuta na 1,5 kN/m . 

Základy
Sloupy jsou založeny na základové patky. Ty jsou řešeny jako dvoustupňové prefabrikované. Jejich návrh není 
v tomto stupni DP řešen. Návrh spodního stupně je dle statického výpočtu, horní stupeň je dle technických 
listů. Horní stupeň tvoří kalich, do kterého je sloup osazen. Celá patka se osazuje na podkladní beton v 
úrovni základové spáry. Stěny jsou uloženy na základové pasy.

Svislé nosné konstrukce
Sloupy i stěny jsou prefabrikované. Sloupy mají rozměry 400x400 mm a stěny tloušťku 250 mm. Navrhované 
rozměry jsou pouze odvozené z katalogových listů a nebyl proveden bližší statický výpočet.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné konstrukce tvoří průvlaky výšky 720 mm. Jsou navrženy jako předpjaté prefabrikované. Jejich tvar 
je L nebo obrácené T podle místa uložení. 
Desky jsou navržené jako předpjaté prefabrikované typu Spiroll. Byla navržena výška desky 320 mm, dle 
předběžného výpočtového programu firmy Prefa Brno na maximální rozměr 11,2 m. 

11
,2
 m

8,
9 

m

9,8 m

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

statika

konstrukční schéma

schéma skladby prvků
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

statika

OCELOVÉ KONSTRUKCE - technická zpráva

Charakteristika objektu a území
Konstrukci lávky tvoří dva kubusy a samotná část lávky. Konstrukční výška schodišťových kubusů je 8960 mm, 
to odpovídá i výšce mostovky. Lávka je částečně kryta ve výšce 3300 mm na úrovní mostovky. Šířka 
konstrukce mostovky je 10 m. Celková délka mostovky je 85 m. Konstrukce lávky je rozdělena po 5 m a 
samostatná jednotka konstrukce má rozměry 10x5x3,3 m. Hlavní nosná konstrukce je ocelová příhradovina. 
Schodišťové kubusy mají obložení dřevěnými lamelami, na lávce je kombinace otevřených, polouzavřených a 
uzavřených ploch řešena kovovým oplechováním nebo kovovými lamelami. 

Geologické poměry
Na území stavby nebyl proveden geologicko inženýrský průzkum. 

Konstrukční systém
Hlavní nosnou konstrukci tvoří ocelová příhradovina. Konstrukční výška lávky je 3300 mm a navazuje na jižní 
část budovy nádraží. Nejdelší celkový rozpon je 35 m. Ztužení v obou směrech tvoří diagonály příhradoviny a 
ztužující prvky pod konstrukcí mostiny. 

Materiál
Konstrukce jsou provedeny z oceli S355.

Zatížení
Normové hodnoty rovnoměrných užitných zatížení byly uvažovány dle ČSN EN 1991-1-1 jako typ zatížení LM 4. 

2Pro tento typ je hodnota 5,00 kN/m . Hodnota stálého zatížení byla automaticky vypočtena použitým 
programem. 

Základy
Sloupy jsou založeny na základové patky. Ty jsou řešeny jako jednostupňové monolitické. Jejich návrh není v 
tomto stupni DP řešen. 

Svislé nosné konstrukce
Sloupky konstrukce lávky byly navrženy jako uzavřený čtvercový profil o rozměrech 200x200x16 mm. Diagonály 
příhradové konstrukce jsou o rozměrech 160x160x16 mm.

Vodorovné konstrukce
Spodní část mostovky je tvořena uzavřenými čtvercovými profily, které jsou svařeny do tuhého rámu. Rozměry 
profilu jsou 350x350x16 mm. Horní část lávky tvoří také svařovaný rám o rozměrech prvků 200x200x16 mm. 
Ve střední části mostu je provedena dilatace pomocí kloubového napojení prvků. 
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OCELOVÉ KONSTRUKCE - VÝPOČET LÁVKY

VÝSLEDKY ZE SCIA Engineer - MAXIMÁLNÍ HODNOTY:

HORNÍ PÁS   1072,91 kN  TLAK 
DOLNÍ PÁS   1052,50 kN  TAH 
DIAGONÁLA   1155,55 kN  TAH
DIAGONÁLA   1169,68 kN  TLAK

NÁVRH HORNÍ PÁS - TLAK

N = 1072,91 kNE,d 

→ NÁVRH ČTVERCOVÁ TRUBKA 200 x 200 x 16 

2A = 11500 mm
i = 74,6 mm

VZPĚR

dutý průřez válcovaný za tepla	→ křivka a →

POSOUZENÍ:

VYHOVUJE

NÁVRH SPODNÍ PÁS - TAH

N = 1052,50 kNE,d 

→ NÁVRH ČTVERCOVÁ TRUBKA 350 x 350 x 16

2A = 21100 mm
i = 136mm

POSOUZENÍ:

 

VYHOVUJE

NÁVRH DIAGONÁLA - TAH

N = 1155,55 kNE,d 

→	NÁVRH ČTVERCOVÁ TRUBKA 160 x 160 x 16

2A = 8940 mm

POSOUZENÍ:
 

VYHOVUJE

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

statika

10 m
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m

půdorys konstrukce lávky
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NÁVRH DIAGONÁLA - TLAK

N = 1169,68 kNE,d 

→ NÁVRH  ČTVERCOVÁ TRUBKA 160 x 160 x 16 

2A = 8940 mm
i = 74,6 mm

VZPĚR

dutý průřez válcovaný za tepla →	křivka a →

POSOUZENÍ:

VYHOVUJE

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy

statika

normálová síla

momenty

napětí

průhyb
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vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy
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NÁVRH ZASKLENÍ HALY

ZASKLENÍ
DESKA - VÍCEVRSTVÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH:
32 x 18 mm   ρ = 2500 kg/mskla

VLASTNÍ TÍHA SKLA:
2G = f  = t x γ = 0,036 x 25 = 0,95 kN/mk

ZATÍŽENÍ SNĚHEM:
s = μ x c  x c  x si e t k

s  = 0,56 kPa - ze sněhové mapyk

μ = b/2h = 16/2x8 = 1i

c  a c  = 1,0e t

2s = 1,0 x 1,0 x 1,0 x 0,56 = 0,56 kN/m

ZATÍŽENÍ VĚTREM:

základní rychlost větru - z mapy v  = 25 m/sb,0

2 2 2q  = ½ x ρ x v  x = ½ x 1,25 x 25  = 0,391 kN/mb b

3ρ = 1,25 kg/m

c  = 1,3 - z grafue

2q = c  x q  = 1,3 x 0,391 = 0,51 kN/mp e b

z plochy - sání c = -2pe
  - tlak  c = +1,5pe

2w = q  x c  = 0,51 x (-2) = -1,02 kN/me,sání p pe
2w  = q  x c  = 0,51 x 1,5 = 0,77 kN/me,tlak p pe

 

KOMBINACE ZATÍŽENÍ

↓KZS1:
21,35 x G + 1,5 x s + 1,5 x w  x Ψ = 1,35 x 0,95 + 1,5 x 0,5 + 1,5 x 0,77 x 0,6 = 2,66 kN/me,tlak 0 

↑KZS2:
21,0 x G + 1,5 x w  = 1,0 x 0,95 + 1,5 x 1,02 = 2,48 kN/me,sání

NÁVRH SKLENĚNÉ DESKY NA KZS1:

0,04 0,04k 	=	A 	=	3 	=	1,04a

DESKA	PODEPR� ENA� 	NA	2	STRANA� CH

σ 	≤ fmax g,d

6,93	MPa	≤	41,26	MPa	
	→ vyhovuje

w 	≤ w = a/300 = 3000/300max

8,3	mm	≤	10	mm	→ vyhovuje

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy
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TZB - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis objektu a koncepce TZB
Řešeným objektem je novostavba železniční stanice v Horních Měcholupech. Budova má dvě až tři nadzemní 
podlaží. V 1NP se nachází odbavovací hala a drobné komerční prostory, ve 2 NP se nachází komerční jednotky a 
kavárna. Ve 3 NP se nachází čajovna s čítárnou a přístup na navazující lávku.
Pro budovu je navržen technologický koncept, který si klade za cíl snížit energetickou náročnost budovy.
Větrání je zajištěno pomocí vzduchotechniky. V období kdy to bude možné je snahou větrat přirozeně a omezit 
tak použití vzduchotechnických jednotek. Potřeba tepla na vytápění je značně eliminována získáváním tepla ze 
solárních zisků. Jelikož se jedná o železniční stanici, nejsou nároky na požadovanou teplotu vysoké. V létě je 
možné využít předchlazování budovy otevíratelnými okny v zastřešení atria. Vytápění a chlazení zajišťuje 
vzduchotechnika. Předpokládá se poměrně vysoký odběr elektřiny především na osvětlení budovy, proto jsou na 
střeše instalovány fotovoltaické panely, které by měly částečně odběr pokrýt. 

Vodovod
Objekt bude napojen na nově vzniklý vodovodní řad, který povede severně od objektu.  Vodovodní přípojka z 
vysokohustotního polyetylénu je  vedena v nezámrzné hloubce min. 1,2 m pod terénem do technické místnosti
v 1 NP. Zde je umístěna vodoměrná sestava. Vnitřní rozvody vodovodního potrubí jsou plastové s izolací z 
polyuretanové pěny. Svislé potrubí je vedené v instalačních šachtách. 

Kanalizace
Odvádění odpadních vod z objektu je provedeno oddílným způsobem. Svody dešťové vody ze střechy vedené 
vnitřními svody v instalačních šachtách ústí do akumulačních nádrží umístěných pod terénem v severní části 
pozemku. Voda z nich bude druhotně využívána jako užitková na závlahu zeleně a splachování toalet. Při 
překročení kapacity nádrže bude voda přepadem odvedena společnou kanalizační přípojkou do veřejného 
kanalizačního řadu. Přípojka je vedena v nezámrzné hloubce napojená přes revizní šachtu s min. rozměry 1000 x 
800 mm s poklopem 600 x 600 mm. Hygienická zařízení budou odvodněna jednotlivými svislými odpady vedenými v 
instalačních šachtách. Ty jsou napojeny na jednotlivá svodná potrubí do kanalizační přípojky. Připojovací potrubí 
je vedené v instalačních předstěnách. Čištění je zajištěno čistícími tvarovkami na svislých potrubích a také na 
svodném potrubí.

Vytápění, zdroje tepla
Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je plynový kotel. Ten je umístěn v technické místnosti
v 1NP. Potřebný výkon kotle se skládá z potřeby tepla na ohřev teplé vody, ohřev vytápěcího vzduchu a pokrytí 
tepelných ztrát. Je navržen kotel Logano plus GB 312 o jmenovitém výkonu 90 kW. Vytápění a chlazení je 
zajišťováno třemi vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací a teplovodním ohřevem. Návrh větracího zařízení 
je provedeno na základě objemu větracího vzduchu a výkonu jednotky potřebný na ohřev.
Ohřev teplé vody je zajištěn plynovým kotlem v zásobníku teplé vody. 

Vzduchotechnika
Jsou navrženy tři vzduchotechnické jednotky. Dvě jsou umístěny v technické místnosti v 1NP, třetí je umístěna 
na střeše budovy. V obchodních jednotkách jsou umístěné fancoily pro nastavení potřeb jednotlivých provozů. 
Vzduchotechnické jednotky jsou navrženy dle počtu osob nebo podle intenzity výměny vzduchu. Potřeba tepla je 
vypočtena z rozdílu teplot a množství větracího vzduchu. Je předpokládána účinnost rekuperace jednotky 60 %. 
Podle dále vypočtených parametrů jsou navrženy jednotky firmy Atrea. Potrubí je vedeno pod stropem v 
podhledu. Hygienická zařízení jsou odvětrána podtlakově. V místnosti je vytvořen rozvod a ventilátorem je 
odpadní vzduch odveden na střechu. 

Instalací VZT nedojde k vypouštění žádných škodlivých látek ovlivňující kvalitu životního prostředí. Na 
přívodním i odvodním potrubí jsou použity filtry. Instalovaná zařízení a rozvody VZT nebudou nepříznivě 
hlukově omezovat obyvatele řešeného objektu ani sousedních budov. Zdrojem hluku jsou především 
ventilátory pro přívod a odvod vzduchu. Na sání a výfuku ventilátorů budou osazeny pružné manžety. 
Ventilátory budou uloženy na tlumičích chvění a podle potřeby budou do potrubí osazeny tlumiče hluku. 
VZT potrubí bude provedeno v souladu s ČSN 73 0872. Předmětný objekt je členěn na jednotlivé požární 
úseky. Rozvodné potrubí bude v požárně dělicích stěnách osazeno požárními klapkami, případně 
protipožární izolací. Ve větraném prostoru a v potrubí budou osazena kouřová čidla a v případě požáru 
bude větrání automaticky vypnuto. Tepelně budou izolovány úseky potrubí, ve kterém je dopravován 
vzduch o jiné teplotě, než je teplota okolního vzduchu. Toto neplatí pro dopravu odpadního vzduchu, který 
již nebude dále používán nebo tam, kde nehrozí kondenzace uvnitř potrubí. Pro provedení montáže je 
nutné komplexní odzkoušení a prokázání funkčnosti zařízení a případné provedení regulace. 

Elektrická energie
Potřeba el. energie bude kvůli provozu budovy poměrně vysoká. Předběžným výpočtem byla určena potřeba 
el. energie pro osvětlení v budově 72 kWh denně při použití zářivkového osvětlení a provozu 10 hodin 
denně. Tento výsledek je velice orientační, nezohledňuje roční období ani přesnou dobu provozu a přesný 
počet osvětlovacích zařízení. Pro pokrytí potřeby el. energie je na střeše budovy navržena fotovoltaická 

2
elektrárna. Jedná se o polykrystalické panely. Ty budou umístěny na ploše 600 m  natočené směrem k 
jihozápadu se sklonem 35°.  

Ed = průměrná denní produkce [kWh]
Em = průměrná měsíční produkce [kWh]

2Hd = průměrná denní hodnota globálního záření na plochu [kW/m ]
2

Hm = průměrná měsíční hodnota globálního záření na plochu [kW/m ]

Z tabulky vyplývá, že každý měsíc bude z větší části potřeba el. energie pokryta. 

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy
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VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A ZISKŮ

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy
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Návrh vzduchotechniky 
výpočet vzduchového objemu

ZÓNA 1 - OBCHODY
VZT jednotka + fancoil v každé jednotce
1A) podle počtu osob

2 na 6 m  obchodu / 1 osoba
2 

     obchod 1 (2.06) = 25,7 m → 5 osob
2      obchod 2 (2.05) = 34,7 m → 6 osob
2      obchod 3 (2.04) = 34,7 m → 6 osob
2 

     obchod 4 (2.03) = 34,7 m → 6 osob
2      obchod 5 (2.02) = 46,2 m → 8 osob

2 
     obchod 6 (2.11) = 55,6 m → 10 osob

2 
     obchod 7 (1.08) = 35,3 m → 6 osob
celkem 47 osob = p

3 3na 1 osobu V = 30-50 m /hod → V  = p x V  = 47 x (30 ÷ 50) = 1410 ÷ 2350 m /hodos  e os 

1B) podle intenzity výměny vzduchu

-1 
n = 3 h

3
celkový objem O = 718,1 m

3    V  = n x O = 3 x 934,2 = 2802,6 m /hodp

3VZT1  - návrh na 2600 m /hod

ZÓNA 2 - PROVOZOVNY OBČERSTVENÍ
VZT jednotka + fancoil v každé jednotce
2A) podle počtu osob
 celkem 44 míst k sezení

3 3na 1 osobu V = 50 m /hod → V  = p x V  = 44 x 50 = 2200 m /hodos  e os 

2B) podle intenzity výměny vzduchu
-1 n = 5 h

3celkový objem O = 553,7 m
3

    V  = n x O = 5 x 553,7 =  2768,5 m /hodp

3
VZT2  - návrh na 2600 m /hod

ZÓNA 3 - HALA
VZT jednotka
1A) podle počtu osob
p = 60 osob

3 3
na 1 osobu V = 40 m /hod → V  = p x V  = 60 x 40 = 2400 m /hodos  e os 

3VZT3 - návrh 2400 m /hod 

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy
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návrh VZT jednotek

ZÓNA 1 - OBCHODY
3

V  = 2600 m /hodp

Q  = 10,32 kWVZT1

→ návrh DUPLEX BASIC 2400, Atrea
3 - přiváděný vzduch 2900 m /hod

 - topný výkon 27 kW

 - velikost:  H = 1300 mm
   B = 455 mm
   L = 2100 mm  

ZÓNA 2 - PROVOZOVNY OBČERSTVENÍ
3V  = 2600 m /hodp

Q  = 10,32 kWVZT2

→ návrh DUPLEX BASIC - N 2400, Atrea
3

 - přiváděný vzduch 2900 m /hod
 - topný výkon 27 kW

 - velikost:  H = 1605 mm
   B = 555 mm
   L = 2580 mm 

ZÓNA 3 - HALA
3V  = 2400 m /hodp

Q  = 9,52 kWVZT2

→ návrh DUPLEX BASIC 2400, Atrea
3

 - přiváděný vzduch 2800 m /hod
 - topný výkon 27 kW

 - velikost:  H = 1300 mm
   B = 455 mm
   L = 2100 mm 

výpočet potřeby teplé vody

-toalety  - 80 osob - 5 ÷ 10 l/os a den → 400 ÷ 800 l/den
 → návrh 600 l/den
-přípravny provozoven občerstvení → dle počtu míst k sezení = 80
 30 l/ 1 sezení → 30 x 80 = 2400 l/den
 → návrh 2400 l/den
TV celková potřeba 3000 l/den = V2p

teplo potřebné na ohřev
Q  = ς x c x V x (t - t  ) = 1,163 x 1000 x 3,0 x (55 -10) = 157 005 Wh/den = 157 kWh/denTV,d 2p TV SV  

 

výpočet potřeby tepla pro VZT

δ = -12-20 = 32t 

ς = 0,31c 

VZT1 = VZT2
32600 m /hod = Ve,1

Q  = V  x  δ  x ς  = 2600 x 32 x 0,31 = 25792 W = 25,8 kWVZTA e,1 t c

účinnost jednotky 60 % → 40 % ohřev
Q  = Q x 0,4 = 25,8 x 0,4 = 10,32 kWVZT1 VZTA 

VZT3 
3

2400 m /hod = Ve,1

Q  = V  x  δ  x ς  = 2400 x 32 x 0,31 = 23808 W = 23,8 kWVZTB e,1 t c

účinnost jednotky 60 % → 40 % ohřev
Q  = Q x 0,4 = 23,8 x 0,4 = 9,52 kWVZT3 VZTA 

Q  = 2x Q  + Q = 10,32 + 10,32 + 9,52 = 30,16 kWVZT, celkem VZT1 VZT3 

výpočet celkové hodinové potřeby
Q  = 0,7 x Q  + 0,7 x Q  + Q = 0,7 x 95,8 + 0,7 x 28,4 + 0,7 x 157/7 = 91,51 kWpříp vyt,h VZT,h TV,h 

návrh kotle
-kotel na 70 % výkonu → 91,51 x 0,7 = 64,1 kW

→ kondenzační kotel logano plus GB 312 o jmenovitém výkonu 90 kW

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Železniční stanice 

Praha - Horní Měcholupy 

Horní Měcholupy, č.kat.       

      

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

      

      

      /       

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 

10607,8 m
3
 

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 

3389,5 m
2
 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,32 m
2
/m

3
 

Typ budovy nebytová 
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy) 0,50 

Převažující vnitřní teplota v otopném období qim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období qe 

18 °C 

-12 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 

[m
2
] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m

2
·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN,rq (UN,rc) 
[W/(m

2
·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 
bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Obvodová stěna 355,2 0,17 0,30 (0,18) 1,00 62,5 

Obvodová stěna - žb 223,1 0,19 0,45 (0,22) 1,00 43,9 

Střecha 1 389,0 0,15 0,24  (0,15) 1,00 208,4 

Okna 405,2 0,80 3,50  (1,70) 1,00 419,1 

Podlaha na terénu 1 017,0 0,21 1,70  (1,20) 0,70 149,5 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

Celkem 3 389,5    883,4 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy
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Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 883,4 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2
·K) 0,26 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m
2
·K) 0,58 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m
2
·K) 0,77 

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m
2
·K) 1,37 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,3·Uem,rq W/(m
2
·K) 0,23 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m
2
·K) 0,46 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m
2
·K)) (0,58) 

C – D Uem,rq W/(m
2
·K) 0,77 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m
2
·K) 1,07 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m
2
·K) 1,37 

F – G 1,5·Uem,s W/(m
2
·K) 2,05 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  5/16 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Kateřina Náhunková 

IČ:         

Zpracoval: Kateřina Náhunková 

 

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

Tento protokol a stavebně energetický štítek odpovídá směrnici 93/76/EWG z 13. září 1993, která byla 
vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 a podle projektové dokumentace 
stavby dodané objednatelem. 

 

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
vypracovala: Kateřina Náhunková nádraží Horní Měcholupy
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