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ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 Identifikační údaje  
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

Název stavby:         Nádraží Horní Měcholupy  

Místo stavby: p.p.č. 554, Praha Horní Měcholupy 

Předmět projektové dokumentace: Novostavba nádražní budovy 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant:                Bc. Kudlová Adéla 

   Skrochovice 103, 747 71 Brumovice 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
- požadavky stavebníka  

- místní ohledání a zaměření stávajících staveb  

- stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, příslušné ČSN - příslušná vyjádření dotčených orgánů 

 

A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území  

Řešené území se nachází v Praze Horních Měcholupech na p.p.č 554, 537/17 a je přístupná z p.p.č. 537/1.  

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

Parcela nemá evidované BPEJ a nejsou evidována žádná omezení.  

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území.  

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města.  

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, územním souhlasem popř. regulačním plánem  

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím, územním souhlasem i regulačním plánem. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech dotčených orgánů a 
správců sítí.  

h) Seznam výjimek a úlevových opatření  

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová opatření na řešenou 
stavbu.  

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby  

dotčené stavby 

-p.p.č. 537/17, k.ú. Horní Měcholupy 

-p.p.č. 598, k.ú. Horní Měcholupy 

-p.p.č. 537/1 k.ú. Horní Měcholupy 

 

A.4 Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o novostavbu nádraží v Horních Měcholupech. 

b) účel užívání stavby  

Objekt má funkci přestupního uzlu autobusové a vlakové dopravy. 

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu.  

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

 Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů.  
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

D.1. Dokumentace stavebního objektu 
 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 
 

a) Identifikace stavby 

 
 Údaje o stavbě  

Název stavby:       novostavba nádraží v Horních Měcholupech 

Místo stavby:  Praha-Horní Měcholupy 

Parc.č.:                      554 

Katastrální území:  Horní Měcholupy 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

 Údaje o vlastníkovi 

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 

 
 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant:                Bc. Kudlová Adéla 

   Skrochovice 103, 747 71 Brumovice 

 
 

b) Architektonické a výtvarné řešení 

Jedná se o novostavbu nádražní budovy. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, je rozdělen na dvě části, které 
jsou spojeny velkou nádražní halou. První část je jednopodlažní s funkcí kavárny, druhá potom dvoupodlažní, kde 
najdeme komerční prostory v 1.NP a velkou restauraci ve 2.NP. Hala je celoprosklená a šikmým zastřešením spojuje 
tyto dvě části, tak že plynule snižuje konstrukční výška z 2.NP na 1.NP. Fasáda je tvořena LOP, který je ještě 
z velké části kryt předsazenými dřevěnými lamelami. 
 

c) Dispoziční a provozní řešení 

Objekt je přístupný z několika vchodů, hlavní vedou do velké haly, vedlejší pak do spojovací chodby či kavárny. 
Konstrukční výška 1.NP je 6m, 2.NP má potom 5m. Dispozičně je rozdělen na několik funkcí z nich převažují komerční 
prostory. 
 

d) Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt je řešen jako bezbariérový, vztahuje se na něj vyhláška č.369/2001 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Výškové 
úrovně jsou překonávány pomocí výtahu, popř. venkovními rampami. 

e) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 
 Bourací práce 

Jedná se o novostavbu, bourací práce nebyly provedeny. 
 

 Zemní práce 

Před zahájením stavby jsou nutné terénní úpravy, zejména ze severní části objektu, kde je parter v jedné výškové 
úrovni. Svažující se terén směrem k nástupištím je pak řešen pomocí vyrovnávacího schodiště popř. výtahu.  

 Základy 

Pro novostavbu jsou navrženy základové patky rozměru  900x900 mm (nutno staticky ověřit). 
 

 Svislé konstrukce 

Svislými nosnými konstrukcemi jsou ocelové sloupy HEB 240, navrženy statickým výpočtem. Ty jsou ztuženy ocelovými 
táhly, dle výkresu ocelové konstrukce. U únikového schodiště je pak řešena ŽB stěna, pro ukotvení mezipodesty. 

 Vodorovné konstrukce 

Jako vodorovné konstrukce jsou navrženy ocelové nosníky HEB 400, uloženy na ocelové sloupy (zejména kvůli řešení 
části přesazené konstrukce v 2.NP. Taktéž byly navrženy dle statického výpočtu. Na ně je navržen ocelobetonový 
spřažený strop tl. 150 mm s trapézovým plechem TR60. 
 

 Komín 
Vzhledem k použití plynového kotle k ohřevu TUV je nutno umístit komíny v obou zónách- zóna kavárny a zóna 
komerčních prostor s restaurací, které budou přisazeny k instalačním šachtám. 
 

 Úpravy povrchů vnitřních 

Ocelová konstrukce je opatřena protipožárními prvky, jako je opláštění nosných sloupů deskami RF Rigips, dále jsou 
použity podhledy s minerální vloženou izolací, které kryjí nosné průvlaky. Příčky jsou řešeny jako sádrokartonové 
s požadující požární odolností. Viditelná ocelová konstrukce-příhradová konstrukce v hale je opatřena 
protipožárním zpevňujícím nástřikem. SDK příčky jsou pak dle dispozic opatřeny buď stěrkou či sádrovou omítkou. 
Na podlaze je použita keramická dlažba s protiskluzovou odolností. Rohy, kouty a ukončení obkladů budou 
provedeny pomocí ukončujících PVC lišt. Barva a velikost obkladů bude dle volby investora. Spárovací hmota a 
ukončující prvky budou barvy dle obkladů. 

 
 

 Sádrokartonové konstrukce 

V projektu jsou použity SDK příčky Rigips tl 150 mm s dvojitým opláštěním 2xRF 12,5 mm, vloženou minerální izolací 
Isover min 60 mm, nebo tl 100 mm s jednoduchým opláštěním. V celém objektu jsou řešeny podhledy, které jsou na 
jednoúrovňovém křížovém roštu, zavěšeny. Je vložena minerální izolace mezi nosný rošt. Opláštění je pak dvojité 
2x12,5 RF. 
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POPIS POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ  

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

Řešený objekt je dispozičně řešen jako dvoupodlažní s prosklenou halou přes dvě podlaží. Požární výška objektu 

je 6m (výška podlahy posledního užitného podlaží nad podlahou vstupního podlaží.) 

Konstrukční systém je řešen jako ocelový a na celé konstrukci jsou použity protipožární opatření, tak aby byly 

protipožárně odolné dle požadavku normy. Nosné ocelové sloupy jsou opláštěné protipožárními deskami Rigips 

RF (DF), vodorovné konstrukce jsou pak chráněny podhledem s protipožárními vlastnostmi- dle výkresové 

dokumentace. V hale, kde je ocelová konstrukce viditelná se použije zpevňující ochranný nástřik. Ocelová 

konstrukce tak bude zajištěna proti účinkům požáru. 

 

POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOVY 

Budova je rozdělena na následující požární úseky-dle schémat. Požární úseky jsou odděleny požárně dělícími 

konstrukcemi. Většinou se jedná o SDK stěnu s požadovanou požární odolností. V případě skleněných příček jsou 

použity takové, aby taktéž byly požárně odolné, např. systém Jansen (protipožární profily s použitím odolného 

skla.) Stupeň požární bezpečnosti všech úseků se uvažuje minimálně IV.  

 

ÚNIKOVÉ CESTY 

Jsou navrženy 2 CHÚC- z nichž jednou je nákladní výtah, který slouží zároveň jako evakuační. Primární CHÚC je 

schodiště s bezpečnostní předsíní- tedy typu B. Šířka schodišťového ramene je 1250 mm, vyhovuje tedy pro 2 

únikové pruhy. CHÚC vede na volné prostranství.  

 

Osoby nacházející se v 1.NP můžou unikat rovnou na volné prostranství a to 4-mi únikovými východy. 1x 

z kavárny, 2x z haly hlavní vchodem a pak vedlejším vchodem. 

NÚC jsou navrhovány v délkách nepřekračující normativně stanovená maxima. Maximální délky jsou označeny 

ve schématu.  

 

POČTY  EVAKUOVANÝCH OSOB  

Dle normy ČSN 73-0818 byly určeny maximální počty evakuovaných osob. Množství osob pro všechny funkčně 

oddělené prostory je v následující tabulce. Dle logiky provozu bylo rozhodnuto, které osoby se nezahrnou do 

celkového počtu pro únikové cesty- vyvarování se duplicitních osob.  Ve schématech- modré značení.  

 

prostor    počet jednotek   výpočet   počet osob 

1.NP 

kavárna  250 m2     250/1,4   179 

zázemí kavárny  5 os      4*1,3    6 

Wc kavárna  7 z.p.     7*1,3    9 

Zázemí info  2 os     2*1,5    3 

Nádražní hala 1.NP 909 m2     100/1 + 809/3   370 

4x Komerční prostor 100 m2     (50/1,5 + 50/3) *4  200 

Technická místnost 1os     1*1,3    2 

Samoobsluha  340 m2     50/1,5 + 290/3   130 

Sklad samoobsluhy  76 m2      76/10    8 

Wc   13 z.p.     13*1,3    17 

2.NP 

Komerční prostor 246 m2      50/1,5 + 196/3   99 

Komerční prostor 55 m2      50/1,5 + 6/3   35 

Restaurace  545 m2      545/1,4   390   

Kuchyně+bar+zázemí  10 os     10*1,3    13 

Hala   380 m2      100/1 + 280/3   194 

Spojovací most  217 m2      50/1 + 167/3   106 

(Pozn. zde ½ půdorysné plochy (polovina evakuovaných osob bude unikat přes administrativní budovu, která 

je spojovacím mostem spojena s budovou nádraží, popř. využijí eskalátory vedoucí na volné prostranství)  

 

 

 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

Objekt je vybaven elektrickou požární signalizací (EPS). Předběžně se nepředpokládá použití 

stabilního hasicího zařízení ani samostatného zařízení pro odvod kouře a tepla.  
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STATICKÉ ŘEŠENÍ



SCHÉMA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU 1.NP

SCHÉMA KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU 2.NP

SPOJENÍ S ADMINISTRATIVNÍ BUDOVOU

pozn. nosné prvky jsou specifikovány ve výpočtu a
dále ve výkrese ocelové konstrukce
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ



POPIS TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV 
 
 

 VODOVOD 
 
Objekt je napojen na místní vodovodní řád. Vodoměrná sestava bude umístěna v technické místnosti 
v 1.NP, kde se také nachází hlavní uzávěr vody. Přípojka je vedena ve sklonu min 0,3% v hloubce min 
1,5 m pod úrovní terénu. Potrubí je chráněno před zamrzáním, oteplováním a mechanickým poškozením.  
 
Potrubí vnitřního rozvodu je vedeno v instalačních šachtách, v podhledu popř. v SDK stěnách směrem 
k výtokovým armaturám. Ležaté rozvody budou provedeny ve sklonu minimálně 3% k výtokovému 
ventilu ve vodoměrné sestavě nebo od místa odvzdušnění  k místu vypuštění. Stoupací potrubí, které 
je vedeno v instalační šachtě má svůj samostatný uzávěr a vypouštění.  
 
Ohřev TUV probíhá v zásobníku TUV umístěného v technické místnosti. Zdrojem tepla je plynový kotel- 
v objektu jsou navrženy 2 a to jeden samostatný pro provoz kavárny- Logamax plus GB 16-25 a 
druhý pro provoz komerčních prostor a restaurace- Logamax plus GB 16-100. Plynové kotle jsou 
zároveň zdrojem tepla pro teplovzdušné vytápění. 
 
 

 KANALIZACE 
 
Kanalizace je řešena jako oddílná. Objekt bude napojen na kanalizační stoku splaškové i dešťové 
veřejné kanalizace.  
Přípojky jsou vedeny v dostatečné vzdálenosti a hloubce od ostatních navrhovaných přípojek ve 
vyhovujícím sklonu. 
Svodné potrubí je vedeno ve sklonu 2% v SDK stěnách popř. v podhledu směrem ke svislému potrubí. 
Vnitřní rozvody svislého potrubí jsou vedeny v instalačních šachtách, kanalizace musí být vodotěsná, 
plynotěsná a větraná. Potrubí je ukotveno upevňovacími objímkami. Jednotlivé odpady budou 
odvětrány nad střechu, kde jsou osazeny větrací hlavice. Na potrubí jsou osazeny čistící tvarovky 
v každém podlažím 1m nad úrovní podlahy.  
Připojovací potrubí bude z trubek PVC. Je navrženo ve spádu 3%. U každého zařizovacího předmětu 
musí být osazena zápachová uzávěrka s výškou vodního sloupce min 5 cm. Potrubí je vedeno v SDK 
montovaných stěnách. Je zatepleno a musí mu být umožněn pohyb způsobený tepelnou roztažností.  
 
Dešťové vody jsou sváděny střešními vpusti z plochých střech objektu, poté prochází instalační 
šachtou a je napojena přípojkou do veřejné dešťové kanalizační stoky. 
 
 
 

 VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ 
 
Tepelné ztráty (a zisky) objektu jsou pokryty  pomocí vzduchotechniky. Při podrobné analýze by bylo 
ale možné doplnit přídavné zdroje vytápění.  
Zdrojem tepla je plynový kotel Logamax plus GB 16-25 pro objekt kavárny s maximálním výkonem 25 
kW  a Logamax plus GB16-100  s max. výkonem 99 kW pro provoz komerčních prostor a restaurace. 
Teplá voda z plynového kotle směřuje přes sběrač do ohřívače umístěného ve vzduchotechnické 
jednotce. (To samé platí pro chladič v případě klimatizace- zde je přiváděna studená voda.) Ta 
bude ohřívat vzduch a přivádět jej do jednotlivých místností a také jej z nich odvádět. 
 
Dle výpočtu tepelných ztát objektu jsou navrženy 3 VZT jednotky (podrobněji ve výkrese), které jsou 
umístěny v technických místnostech v 1.NP.  

Čerstvý vzduch je nasáván pro obě VZT jednotky na střeše. Odpadní vzduch je vyfukován koncovkou 
taktéž na střeše v dostatečné vzdálenosti od nasávacího potrubí. 
Distribuce vzduchu je zajištěna anemostaty. Svislé potrubí je vedeno v instalačních šachtách. Ležaté 
potrubí je umístěné v podhledu stropní konstrukce. Předpokládá se potrubí obdélníkového průřezu. 
VZT jednotky obsahují výměníky tepla, tudíž se počítá s rekuperací, kdy odpadní vzduch předá teplo 
nasávanému vzduchu v rekuperačním výměníku. Dle výrobce tyto VZT jednotky uvádějí účinnost 
rekuperace až 93%.  
 

 VĚTRÁNÍ 
 

Větrání v objektu je převážně nucené, které taktéž zajišťuje vzduchotechnická jednotka. VZT jednotky 
jsou navrženy, tak aby vyhověly celkovému průtoku vzduchu jak pro pokrytí tepelných ztát, tak pro 
potřebné množství čerstvého vzduchu. Viz. ve výpočtech. Jsou navrženy 2x VZT jednotky Duplex Roto 
15000 s maximálním průtokem 16700 m3/hod a jedna menší VZT jednotka umístěna v technické místosti 
v kavárně – Duplex Multi 5000 s max. průtokem 6400 m3/hod. 
 

 SILOVÉ ROZVODY 
 

V objektu jsou na střechu instalovány FV panely Sunforte PM096B500, které jsou uloženy do pásů 
vedle sebe a jsou zapojeny sériově dle napětí. Sklon těchto panelů je 30° a jsou orientovány na 
jihozápadní stranu. Schématické rozložení je přiloženo. Jsou umístěny tak, aby si navzájem nestínily. Je 
nutné umístit pod střechu do 2.NP komponenty potřebné k provozu těchto panelů a tím je měnič 
napětí, elektroměr vyrobené energie apod. Návrh vždy provádí specializovaná firma. Orientační výkon 
je přiložen ve výpočtu. 
 
Objekt bude také napojen na veřejnou přípojku elektřiny, kde je rozvod přiveden do hlavního 
rozvaděče. Na každém podlaží je umístěn patrový rozvaděč- rozvod je veden instalačním jádrem.  
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KOMERČNÍ PROSTOR
101,3 m²

SAMOOBSLUHA
340 m²

SKLAD
78 m²

PERSONÁL
9,7 m²

KANCELÁŘ
12,6 m²

Š+WC(M)
7,2 m²

Š+WC(Ž)
7,2 m²

CHLAZENÍ
12,9 m²

WC-M
WC-Ž

ÚKLID

P.K.

VSTUPNÍ HALA+ ČEKÁRNA
909 m²

PRODEJ JÍZDENEK
+ INFO

46 m²

KAVÁRNA
250,6 m²

SKLAD
11,4 m² ZÁZEMÍ

12,6 m²

KANCELÁŘ
5,6 m²

SKLAD

PERSONÁL

WC-M WC-Ž

ÚKLID

P.K.

KANCELÁŘ
13,6 m²

OBALY / LÁHVE
15,5 m²

ODPAD
14,3m²

SKLAD POTRAVIN
14,6 m²

CHLADÍCÍ BOXY
14,6 m²

KUCHYNĚ
55,8 m²

OFIS

SALONEK

KOMERČNÍ JEDNOTKA
246 m²

BAR

ŠATNA Ž.
13,2 m²

TRAFIKA
55,4 m²

RESTAURACE
564 m²

ZÁSOBOVACÍ CHODBA
16,3 m²

TECHNICKÁ
MÍSTNOST

21,7 m²

HYGIENICKÉ
ZÁZEMÍ

77,6 m²

WC
32,7 m²

ÚNIK
30 m²

CHODBA
44,8 m²

ÚNIK
30 m²

HALA
380 m²

SPOJOVACÍ
MOST

0 m 5 m 10 m 20 m15 m

VZT JEDNOTKA
DUPLEX ROTO 15000

VZT JEDNOTKA
DUPLEX ROTO 15000

VZT JEDNOTKA
DUPLEX MULTI 5000

SCHÉMA VZT 1.NP

SCHÉMA VZT 2.NP

NASÁVÁNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU

VÝUSTKA ČERSTVÉHO VZDUCHU

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

ODVODNÍ POTRUBÍ

pozn.
- počet  a velikost výustek je pouze orientační
- nasávání čerstvého vzduchu potrubím s výustkou
(vedeno v instalační šachtě) umístěnou na střeše,
taktéž odvod vzduchu
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