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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
stavba:  úpravy prostranství autobusového nádra�í ve Varnsdorfu 
dotèené parcely: 3020, 3021, 3022/1, 3022/2, 3022/3, 3023, 3024/1, 

3024/2, 3024/3, 3024/4, 3024/5, 3024/6, 3024/7, 3024/8, 
3026/3, 3026/5, 3027/1, 3027/2, 3027/3, 8174/2, 8174/3  
�ve vlastnictví Mìsta Varnsdorf 
2920/1  � ve vlastnictví Správy a údr�by silnic Ústeckého 

kraje 
plocha území:  cca  9.400 m2 
stupeò dokumentace: architektonická studie 
 
objednavatel:  Mìsto Varnsdorf 
     Námìstí E. Bene�e 470, 407 47 Varnsdorf 
 
zpracovatelé:  Ing.arch. Franti�ek Jeøábek 
     Komenského 688, 511 01 Turnov 
    èíslo autorizace ÈKA: 1411 

Ing.arch. Vlastislav Kaut 
    �imáèkova 449, 460 01 Liberec XII 
     èíslo autorizace ÈKA: 3309 
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PODKLADY 

specifikace zadání pro zpracování urbanisticko-architektonické studie (OSMI MÚ 

Varnsdorf, Ing. Beránek, 9.4.2013) 
dohodnutý rozsah dokumentace (smlouva o dílo z 27.5.2013) 
konzultace dopravního øe�ení na odboru dopravy KÚÚK (Ing. Jakub Jeøábek, Jindøich 

Jelínek, 24.7.2013) 
konzultace rozpracované studie s vedením mìsta (jednání u starosty mìsta dne 6.8, 
7.11, 6.12.2013) 
návrh prostorové regulace dostavby námìstí (mìstský architekt Vlastislav Kaut, 

20.10.2010) 
polohopisné a vý�kopisné zamìøení (geodetická kanceláø Ivan Hete�, Varnsdorf 

21.6.2010) 
katastrální mapa 
inventarizace a zhodnocení zelenì (Mgr. Vít Friml, 15.5.2013) 
dobové fotografie (Varnsdorf ve starých fotografiích, 2003, Varnsdorf, mìsto 

prùmyslu a zahrad, 2003) 
vlastní domìøení, dokreslení a fotodokumentace (2010 a 2013) 
urbanistická èást studie (Ing. arch. Franti�ek Jeøábek, Ing. arch. Vlastislav Kaut, 

30.9.2013)  
                                                                                                                                 
 

ROZSAH ARCHITEKTONICKÉ ÈÁSTI STUDIE                  

 
Architektonická èást studie zahrnuje:  

- dohodnuté zmìny a úpravy vybrané varianty B2 urbanistické èásti studie. 
- architektonické návrhy objektù a stavebních úprav parteru vybrané varianty 

B2 øe�ení území. 
- architektonické øe�ení a specifikaci prvkù navr�eného mobiliáøe a VO. 
- strukturovaný orientaèní odhad realizaèních nákladù navr�ených objektù, 

stavebních úprav parteru, mobiliáøe a VO. 
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ARCHITEKTONICKÝ  NÁVRH 

 

ZADÁNÍ  A POSTUP ZPRACOVÁNÍ  

 

Zadání architektonické èásti studie vychází z vybrané varianty B2 urbanistické èásti 

UAS. Pøed dokonèením byla architektonická èást studie odprezentovaná zadavateli a 

pøipomínky zahrnuty do koneèné podoby studie. 
 

TECHNICKÉ PØEDPISY 

Zpracování urbanistického a architektonického návrhu vycházelo z tìchto základních 

normativních technických pøedpisù: 
ÈSN 73 6110 Projektování místních komunikací  (leden 2006) 
ÈSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací, zmìna Z1  (únor 2010) 
TP 171 Vleèné køivky pro ovìøování prùjezdnosti smìrových prvkù pozemních 
komunikací  (leden 2005) 
ÈSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silnièních vozidel  (bøezen 2011) 
ÈSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, pøestupní uzly a 

stanovi�tì Èást 1: Navrhování zastávek  (kvìten 2007) 
ÈSN 73 6425-2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, pøestupní uzly a 

stanovi�tì Èást 2: Pøestupní uzly a stanovi�tì  (záøí 2009) 
Vyhlá�ka è. 398/2009 Sb. o obecných technických po�adavcích zabezpeèujících 

bezbariérové u�ívání staveb  (listopad 2009) 
ÈSN 73 4108 Hygienická zaøízení a �atny 
 
 

HLAVNÍ  ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO ØE�ENÍ 

Architektonické návrhy objektù, stavebních úprav parteru, úpravy ploch zelenì, 
øe�ení mobiliáøe a VO by mìly být tvarovì, materiálovì a barevnostnì harmonicky 

sjednocené, vytváøející jeden stylový celek.    

Vzhledem k souèasnosti vypracování návrhu staveb, prvkù úprav, mobiliáøe a VO by 

mìl mít soubor výrazný soudobý architektonický výraz. Odli�nost charakteru a 

mìøítka pøízemních staveb autobusové stanice (pøedev�ím dlouhých lehkých 
kovových konstrukcí pøístøe�kù) od historických èlánkových omítkových architektur 
pøevá�nì dvoupodla�ních domù okolní zástavby a blízké dominanty barokního 

kostela Sv. Petra a Pavla vyluèuje jejich pøímé srovnávání. Budou na sobì 

vnímatelnì nezávislé, nesni�ující architektonické kvality pùvodní zástavby. 

S architekturou budovy bývalé prodejny Bohemia Crystal (èp. 3005) ze 70. tých let 

nebudou navr�ené lehké ocelové konstrukce pøístøe�kù v �ádné konfrontaci. 
Harmonicky navá�í na výrazný prvek dlouhé vyvì�ené ocelové markýzy ji�ní fasády 

budovy.  
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OBJEKTY  VYBAVENÍ  AUTOBUSOVÉ STANICE 

Podle platné normy ÈSN 736425 patøí k základním objektùm vybavení mìstské 

autobusové stanice regionálního významu (stanice ve Varnsdorfu) pøístøe�ky pro 

cestující, øe�ené zpravidla jako zastøe�ení celého nástupi�tì, pøípadnì také objekty 

èekáren s uzavøeným krytým prostorem (haly, vestibuly) a objekty hygienického 

zaøízení, které musí splòovat po�adavky na bezbariérové u�ívání. Mezi doporuèené 

vybavení autobusové stanice pak patøí objekty rychlého obèerstvení a prodeje 

tiskovin. 

K dal�ímu potøebnému vybavení autobusové stanice, které ji� není samostatným 

objektem, patøí oznaèníky zastávky a jednotlivých stanovi��, informaèní tabule, 

hodiny, lavice èi lavièky na nástupi�tích, odpadkové ko�e, výdejní automaty a jiné.  
 

 
 

PØÍSTØE�KY (PØ A, B, C) 

 

Pøístøe�ky chránící cestující pøed nepøízní poèasí plní dvì základní funkce: ochranu 

cestujících pøi èekání na autobus a ochranu cestujících pøi nástupu a výstupu. Vý�ka 

konstrukce zastøe�ení nad nástupní hranou odjezdových stání musí být dle normy 

nejménì 4,2 m. Pro èekající cestující je ale tato vý�ka zbyteèná (nedostateènì chrání 

pøed �ikmým de�tìm).  
 
Navrhované pøístøe�ky budou jedinými objekty v otevøené støední èásti øe�eného 

prostranství. Stanou se vnímatelnými poutaèi autobusové stanice. Nemìly by v�ak 

pùsobit tì�kopádnì a zakrývat prùhled prostranstvím. Z tìchto dùvodù je jejich 

konstrukce navr�ena co nejvíce odlehèená.  
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Subtilní ocelová konstrukce s minimem podpor je zastøe�ená plnými prùhlednými 
polykarbonátovými deskami. Pro ochranu proti pøeslunìní jsou desky opatøené 
páskovým reflexním potiskem. 
Tvarový návrh konstrukce vychází z dvojího po�adavku na vý�ku zastøe�ení 

nástupi�tì. Smìrem k nástupní hranì zakonèené Kasselskými obrubníky je nosná 

konstrukce lomenì vykonzolovaná od vý�ky 2.79 m nad úroveò odjezdového stání 
do vý�ky 4.28 m nad vozovkou. Smìrem do nástupi�tì je konstrukce ni��í, s 
pultovou konzolou od 2.70 m do vý�ky 2.99 m nad úroveò nástupi�tì.  
Ocelový profil konzol IPE 200 x 100 mm je postupnì sní�en do profilu IPE 120 x100 

mm. Stojiny obou konzol jsou spøa�eny do zdvojených støedových sloupù, kromì 

nich je zastøe�ení nástupi�tì bez podpor. Osové vzdálenosti sloupù jsou 5.20 m a 

6.24 m. Sloupy budou kotveny do betonových základových blokù. Namáhání 

konstrukce vodorovnými silami vlivem zatí�ení je øe�eno spojením obou konzol 

ocelovým táhlem. Konstrukce konzol spojených táhlem tvoøí pøíèný nosný rám 

pøístøe�kù. 
Podélné nosné prvky mezi pøíènými rámy jsou navr�ené z uzavøených ocelových 

profilù 120 x 60 mm. Koncová pole pøístøe�kù jsou v podélném smìru vykonzolovaná 
v délce 2.08 m. 
Zavìtrování konstrukce je zaji�tìno dvojicí køí�ových táhel. 
Na podélných nosných prvcích jsou pravidelnì po 1.04 m pøipevnìné ocelové 

uzavøené profily 60 x 60 mm støe�ního plá�tì.  
Polykarbonátové desky jsou opatøené standardními detaily krycích li�t, ukonèujících 

F profilù a ve høebenových spojích H profilù z hliníku. 
Zastøe�ení je spádované ke støednímu �labu s odvodem vody mezi stojinami 
konstrukce. 
V nìkolika polích ni��í èásti jsou na okraji pøístøe�ku umístìné svislé stìny z 
prùhledných polykarbonátových desek pro lep�í ochranu cestujících èekajících na 

lavièkách. 
Pøístøe�ky A a B jsou toto�né konstrukce otoèené o 180°. Pultový pøístøe�ek C 

chránící pì�í spojení budovy stanice s pøístøe�kem B, je konstrukènì opøen o budovu 

a dilataèními spojkami pøipojen k pøístøe�ku B. 
Rozmìry dílù zalomené a pultové poloviny konstrukce pøíèného nosného rámu 

umo�òují jejich pozinkování vcelku. Zinková ochrana svarù spøa�ení stojin rámu a 
spojení s podélnými nosnými profily je øe�ena �opováním na místì stavby. Celá 

konstrukce pøístøe�kù bude opatøena polomatným nátìrem svìtle �edého grafitového 
odstínu. 
pùdorysné plochy pøístøe�kù: 
pøístøe�ek A    204.65 m2 
pøístøe�ek B    204.65 m2 
pøístøe�ek C        39.19 m2 
celkem    448.49 m2 
 
 
 



 

6 
 

OZNAÈNÍKY (OZ) 

 
Navr�ená �íøka nástupi�tì mezi nástupní hranou a stojinou pøístøe�ku (2.00 m) 

umo�òuje umístìní oznaèníkù na sloupy konstrukce v souladu s normou. Umístìní 
umo�òuje volný prùchod a prùhled v celé délce nástupi�tì. 
Oznaèníky jsou navr�ené ze dvou polyuretanových desek (600 x 875 x 4 mm) 
�edého odstínu s hliníkovým jádrem, dostateènì odolávající venkovnímu prostøedí a 

mo�nému mechanickému po�kození. Desky trvale spojené (lepením) s montá�ními 

prvky budou pøipevnìné na ocelové profily sloupù pøístøe�ku. 
Horní deska bude obsahovat povinné oznaèení podle normy v reflexním provedení. 
Na dolní desce budou vylepovány jízdní øády spojù. 

 

 
 
 
 
INFORMAÈNÍ PANELY (IPH, IP) 

 
Ve støedu pultových èástí pøístøe�kù A a B jsou na jejich konstrukce umístìny dvojice 

elektronických LED informaèních panelù. Jejich poèet je z úsporných dùvodù mo�né 

omezit pouze na dvojici panelù sdru�ených s ruèièkovými hodinami (IPH) umístìných 

na pøístøe�ku B.  
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Men�í vý�ka pultové konstrukce omezuje vý�ku panelu a tím i poèet jeho øádkù. 

Z dùvodù omezení rizika mechanického po�kození jsou panely umístìny ve vý�ce 

2.50 m nad úrovní nástupi�tì. 
Panely IP (2230 x 584 x 80 mm) s 6 øádky jsou odvozené z dodávaného typu APEX 
� Jesenice, u IPH (2782 x 584 x 80) jsou doplnìné hodinami. Svìtle �edý grafitový 

odstín nátìru panelù bude toto�ný s nátìrem konstrukcí pøístøe�kù.  
 

 
 

 
 
 
OSVÌTLENÍ PØÍSTØE�KÙ        

 
Osvìtlení nástupi�� pod pøístøe�ky je navr�eno LED páskami umístìnými na 

støedních podélných ocelových profilech 120 x 60 mm v obou polovinách pøístøe�kù. 
 
 
MOBILIÁØ PØÍSTØE�KÙ 

 
Lavièky (L1, L2) a ko�e (K) umístìné pod pøístøe�ky jsou zahrnuty a popsány 

v mìstském mobiliáøi celého øe�eného území. 
 
 

BUDOVA STANICE 

 
Budova sdru�uje více funkcí. Jako zaøízení autobusové stanice bude poskytovat 

cestujícím krytý prostor èekárny s mo�ností rychlého obèerstvení, prodeje tiskovin a 
hygienického zaøízení. Jako mìstské zaøízení nahrazuje stávající veøejné WC a 

prodej tiskovin. Z tìchto po�adavkù vychází dispozièní uspoøádání objektu. Budova 
je rozdìlena na otevøený prostor èekárny, rychlého obèerstvení a prodeje tiskovin, a 

na èást s hygienickým zaøízením a zázemím prodeje. Navr�ené uspoøádání 
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umo�òuje bezkolizní fungování provozu zaøízení. Pro dobrou pøehlednost 

v otevøeném prostoru je mo�né zaøízení obsluhovat pouze jediným pracovníkem. 
Veøejné WC bude vybaveno závìsnými zaøizovacími pøedmìty a lehkými pøíèkami 

oddìlenými od podlah, umo�òujícími snadný úklid zaøízení. 
Zázemí prodeje má samostatný hospodáøský vstup pøes pøedsíò s nádobou na 

odpadky. Umístìní prodávaného zbo�í je navr�ené pøímo na prodejních regálech 

(oddìlené skladování není pro malou velikost objektu mo�né).      
Objekt splòuje po�adavky na bezbariérovost. Vstup pro cestující, zákazníky prodeje 

tiskovin a u�ivatele veøejných WC je navr�en ze severní strany objektu. Je krytý 

pøístøe�kem C. Dveøe vstupu jsou navr�eny s automatickým posuvným otvíráním. 
S výjimkou pøedsínì k WC jsou v�echny prostory budovy pøímo osvìtlené a 

vìtratelné. Objekt je vytápìn zemním plynem. 
 
zastavìná plocha budovy    124.84 m2 
u�itná plocha místností    108.06 m2 
plocha hlavního prostoru        65.16 m2 
poèet míst èekárny / rychlého oèerstvení   16 míst  
 

 
 
Navr�ená architektura budovy zohledòuje horizontální charakter, tvarovost lomených 

konzol dlouhých lehkých konstrukcí pøístøe�kù, jejich materiálovou skladbu, 

barevnost a mìøítko. Vyhýbá se roztøí�tìnosti fasád èetnými okenními otvory prostor 

budovy. 
Z exteriéru i interiéru je budova severovýchodním náro�ím pohledovì, hlavním 

vstupem i funkènì pøirozenì nejvíce otevøená ke krytým nástupi�tím. Náro�í bylo na 

vý�ku celého podla�í proskleno vertikálními formáty pevných skel v subtilních 

kovových rámech s  pravidelnými odstupy.  
Východní fasáda je v pøímém pohledovém kontaktu se sklonìným tvarem konzol 
pøíèných rámù pøipojeného pultového pøístøe�ku. Navr�ená fasáda s plochami skel, 
oplechovaného nadokenního pásu a plné stìny oblo�ené cementovláknitými 

deskami reaguje na tvarovost pøístøe�ku obdobným, symetricky obráceným sklonem 
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nadokenního pásu a spárování desek obkladu. Brou�ené cementovláknité desky 

jsou nebarvené, pøírodního odstínu cementu. Svìtle �edý grafitový odstín nátìru 

kovových prvkù je stejný jako u pøístøe�kù. 
Ji�ní fasáda budovy ohranièuje nejcennìj�í klidový pobytový prostor území pod 

vysokými stromy vybavený lavièkami a výtvarnými objekty. Výraz budovy smìrem 

k tomuto prostoru by proto mìl být architektonicky celistvý a neutrální. Pøed fasádou 

s okenními otvory byl navr�en pøedsazený ro�t z døevìných hranolù, který je 
z interiérù budovy pohledovì dostateènì transparentní a z vnìj�ích pohledù udr�ující 

potøebnou celistvost fasády. Øe�ení je harmonické s horizontálním charakterem a 

mìøítkem pøístøe�kù. Barevnost hranolù ro�tu je jednotná s døevìnými prvky 

mobiliáøe. Odstín omítky stìny za døevìným ro�tem a nátìru nosných kovových 

profilù ro�tu je tmavì antracitovì èerno�edý. 
Západní fasáda orientovaná k dopravnì frekventované Mariánské ulici opakuje 

materiálovou skladbu plné stìny východní fasády oblo�ené cementovláknitými 

deskami. Spárování desek uspoøádaných do pásù je vodorovné, svislé spáry jsou 

rozmístìné nepravidelnì. Na fasádì pøiznaná okna místností WC jsou sdru�ená do 

jednoho pásu. 
Severní fasáda je z poloviny pøímo spojená s pøilehlým pultovým pøístøe�kem. Tato 

polovina s hlavním vstupem je architektonicky souèástí ji� popsaného proskleného 

severovýchodního náro�í. Na severozápadní polovinì fasády je navr�en pøedsazený 

døevìný ro�t ve stejném provedení a barevnosti jako na ji�ní fasádì. Vytváøí 

ucelenou plochu odpovídající mìøítku proskleného náro�í a pøístøe�kù. Pøi zachování 

transparentnosti pohledovì dostateènì zakrývá pás oken místností WC. 
 
Stavba bude zalo�ena na �elezobetonových pasech. Budova je konstrukènì 

navr�ená jako zdìná stavba z cihel Porotherm. Vnìj�í zdivo z brou�ených cihel 30 T 
Profi vyplnìných minerální vatou a opatøených tepelnìizolaèní omítkou bude zároveò 

plá�tìm budovy s dostateèným tepelným odporem. Nosná cihelná støední zeï je 
z cihel Porotherm 24 P+D. Cihelné pøíèky jsou podle umístìní zavì�ených 

zaøizovacích pøedmìtù z cihel Porotherm 8, 11.5 a 14 P+D, doplnìné 

sádrokartonovým oplá�tìním závìsných systémù sanitárních pøedmìtù. 
Severozápadní náro�í je podepøené dvìma sloupy z ocelových profilù IPE 160. 
Prùvlaky náro�í budou z monolitického �elezobetonu vý�kovì otoèené k atice. 
Okenní pøeklady budou ze �elezobetonových prefabrikátù.      
Stropní konstrukce je navr�ená jako deska slo�ená ze �elezobetonových trámcù a 

betonových vlo�ek tl. 240 mm. 
Tepelnì izolovaná plochá støecha s nízkou atikou bude vyspádovaná ke støednímu 
svodu umístìnému ve vnitøní zdi. 
Navr�ený pøedsazený obklad obvodových stìn z brou�ených cementovláknitých 

desek bude bez viditelných pøipevòovacích prvkù spojen s kovovým nosným ro�tem 
lepícím tmelem. V kontaktu s povrchem dlá�dìných chodníkù bude podél obkladu 

odvodòovací �lab s møí�kou. 
Pøedsazený døevìný ro�t z hranolù 50/40 mm s mezerami 50 mm je zadní stranou 
hranolù pøipevnìn vruty k nosným vodorovným kovovým profilùm, které jsou �rouby 
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ukotvené do zdiva stìny. Vodorovné profily jsou rozdìlené do krat�ích úsekù, 

umo�òujících z vnìj�í strany sejmutí døevìného ro�tu po jednotlivých polích a 

v potøebné èasové periodì  provedení údr�by nátìru døevìných prvkù.   
Konstrukce oken a prosklených stìn jsou navr�ené ze subtilních ocelových profilù 

s pøeru�eným tepelným mostem Janisol. Jsou opatøené nátìrem svìtle �edého 

grafitového odstínu. 
 

 
 

STAVEBNÍ ÚPRAVY PARTERU 

 
Stavební úpravy parteru v severní èásti území øe�í propojení stávají terasy pøed 

bývalou prodejnou Bohemia Crystal (èp. 3005) a navr�ených ploch autobusové 

stanice. 
Nová schodi�tì (SCH1, 2, 3) jsou navr�ená z atypických dílensky vyrobených 
�elezobetonových prefabrikátù osazených na nové základy. Hladký pohledový beton 
je v pøírodním odstínu. 
Opìrné zdi se zábradlím podél pì�í rampy (OPZ1), terasy (OPZ2) a schodi�tì 

(OPZ3) jsou navr�ené z hladkého pohledového monolitického �elezobetonu v 
pøírodním odstínu betonu. Tlou��ka nadzemních èástí zdí je 200 mm. Horní hrana 
opìrných zdí je ve vý�ce 20 mm od úrovnì betonových dla�dic terasy.   
Zábradlí jsou navr�ená ze svaøovaných dílù plochých ocelových tyèí 60 x 20 mm, 
rozteèe sloupkù jsou po cca 2 m. Vý�ka zábradlí je 1 m od úrovnì terasy. Vzdálenost 

spodní tyèe od dolní hrany tyèe madla je 0.6 m. Pozinkované díly budou opatøeny 

nátìrem svìtle �edého grafitového odstínu. 
  
 

ÚPRAVY  ZPEVNÌNÝCH  PLOCH 

Po pøipomínkách objednatele byly oproti dokonèené urbanistické èásti studie 
provedeny zmìny zpevnìných ploch ve východní èásti území. Plochou parku se 

stromy je vedena pøímá pì�í cesta od severního silnièního pøechodu Národní ulice k 
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ji�nímu nástupi�ti autobusové stanice. Diagonála pì�í cesty ve støední èásti parku 

smìøující k autobusové stanici byla prodlou�ena pøes roh travnaté plochy se záhony. 

Zmìna umo�ní pøímìj�í pì�í spojení mezi støedním silnièním pøechodem Národní 

ulice a autobusovou stanicí. Do støedu vzniklé trojúhelníkové plochy je umístìna 
trojice oboustranných informaèních tabulí s mapami mìsta a okolí, vèetnì CHKO 

Èeskosaského �výcarska. 
 
Mezi novou vozovkou Melantrichovy ulice a dlá�dìnou víceúèelovou plochou je 
navr�ený vý�kový rozdíl 40 mm. Skosená nebo zaoblená hrana obrubníkového 

pøedìlu umo�òuje oddìlení vozovky od pohybu pì�ích podél severní strany ulice i 
pøejezd vozidel na parkovi�tì. Mezi obdélníkovou víceúèelovou plochou 

s parkovi�tìm a okolními zadlá�dìnými plochami je navr�ený vý�kový rozdíl 60 mm. 
Kolmá obrubníková hrana vyznaèuje hranici mezi parkujícími vozidly a pouze 

pochùznými plochami.  
  
Ostatní obsah textu odstavce úpravy zpevnìných ploch v prùvodní zprávì 

urbanistické èásti studie se nemìní.  
 

 
 

ÚPRAVY  ZELENÌ 

Na plo�e parkovi�tì je pro o�ivení a èásteèné zastínìní støední èásti navr�eno 

osazení nìkolika vzrostlých stromù v úrovni zádla�by. Stromy jsou umístìny 

v nepravidelných rozestupech, aby skupina nepùsobila nevhodnì mezi sousedící 

rostlou zelení.  

Po pøipomínkách objednatele byl oproti dokonèené urbanistické èásti studie zvý�en 

jejich poèet  o dva stromy podél východní strany víceúèelové plochy s parkovi�tìm, a 

pøidán dal�í keø do plochy pøed ji�ní stranu pøístøe�ku (PØ B). 

S objednatelem bylo dohodnuto, �e do rozsahu architektonické èásti studie bude 
zahrnuto souèasné øe�ení úpravy travnaté plochy na místì budoucího polyfunkèního 

domu v jihovýchodní èásti území. Úprava plochy nebude v�ak ani výsadbou 

stromové zelenì bránit jeho mo�né budoucí zástavbì. 
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Navr�ené øe�ení zachovává trojici Chvojky klá�terské se spojenou korunou 
v severozápadním rohu plochy. Travnatá plocha je rozèlenìná diagonálními pásy 

kvìtinových záhonù dvou druhù trvalek (KZ1, KZ2), které se vzájemnì prolínají. 

Podle smìrù pohledù se bude promìòovat ze souvisle pokryté kvìtinové plochy v 

zahradu s výrazným geometrickým motivem. Smìrem diagonálních pásù záhonù, 
rovnobì�ným s pì�í cestou støední èásti parku, bude plocha spojena do jednotné 
pøevládající geometrie jihovýchodní èásti území.  

Navr�ená �íøka kvìtinových záhonù (0.8 m) a vzdálenosti mezi nimi (2.4 a 5.6 m) 
umo�òují ruèní zahradnickou údr�bu záhonù i mechanizované sekání travnatého 

pokryvu.     

 

MÌSTSKÝ  MOBILIÁØ   A  SVÍTIDLA VO 

Navr�ený typ mobiliáøe lavièek a ko�ù byl vybrán z osvìdèené produkce mmcité. 

Z øady diva solo jsou v celém území pou�ity lavièky na centrální noze s opìradlem 

LDS 151 (L2) 1805 x 645 x 805 mm, pod pøístøe�ky jsou umístìné i lavièky bez 

opìradla LDS 111 (L1) 1805 x 435 x 450 mm. 
 
 

 
Pro jednotný design s lavièkami byl 

vybrán typ odpadkového ko�e se 

støí�kou diagonal DG 115 (K) 390 x 390 x 

940 mm. 
Vybrané lavièky a odpadkové ko�e 

s døevìnými lamelami mají jednotnou 

barevnost s pøedsazenými døevìnými 

ro�ty na fasádách budovy stanice. 
 

 
Do prostoru pod vysokými stromy je navr�eno umístìní dvou men�ích výtvarných 

objektù (VD). Pro ilustraci vhodného velikostního mìøítka dìl a jejich prostorového 
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zapojení byly ve vizualizacích pou�ity kulové objekty o prùmìru 1000 mm sochaøe 

Èestmíra Su�ky z cyklu �Rezavé kvìty� 2007. 
 
Navr�ené oboustranné informaèní tabule (IT) jsou jednoduché rámové konstrukce ze 
svaøovaných ocelových uzavøených profilù 60 x 60 mm, nesoucí dvì polyuretanové 

instalaèní desky (1400 x 1050 x 4 mm) s hliníkovým jádrem dostateènì odolávající 

venkovnímu prostøedí a mo�nému mechanickému po�kození. Desky trvale spojené 

(lepením) s montá�ními prvky budou pøipevnìné na vnitøní plochy ocelových profilù 
rámu. Montá� a demontá� desek bude mo�ná z vnìj�ího obvodu rámové  
konstrukce. Ocelová konstrukce tabulí bude pozinkovaná a opatøená nátìrem svìtle 

grafitového odstínu jako konstrukce pøístøe�kù. Celková vý�ka informaèní tabule je 
navr�ena 2175 mm nad úrovní dlá�dìné plochy (støed desek je ve vý�ce 

pohledového horizontu). 
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Veøejné osvìtlení prostoru je navr�ené provoznì úspornými svítidly LED. Pro kvalitu 

technických parametrù a úrovni soudobého tvarového zpracování byl vybrán typ 

svítidel øady Stela LED výrobce Indal � Philips. 
VO je øe�eno dvìma vý�kovými typy svítidel. Ni��í typ s vý�kou tøístupòového 

sto�áru 5 m a ètvercovým svítidlem Stela square 400 x 445 x 115 mm je v území 

pou�it jako parkové svítidlo. Vy��í typ s tøístupòovým sto�árem 6 m a obdélníkovým 

svítidlem Stela wide 660 x 445 x 125 mm je pou�it jako ulièní svítidlo osvìtlující vìt�í 

plochu. 
Odstín tìles svítidel a nátìru sto�árù je grafitovì �edý.   
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VÝKAZ PLOCH 

      
  

upravované plochy               výmìry v m2  
 

vozovky  - asfaltový beton   1.926  
parkovi�tì - asfaltový beton   261  

- dla�ba, �ulové kostky 8/10   1.226  
chodníky - dla�ba, �ulová mozaika 4/6   2.517  
 - dla�ba betonová zámková   35  
 - dla�ba, betonové dla�dice 40/40   31  
schodi�tì - betonové (dla�dice 40/40)   19  
zídky se zábradlím - beton   11  
nové objekty   125  
plochy zelenì   1.788  
 

upravované plochy celkem   7.939  
 

pøístøe�ky  - plochy zastøe�ení   445  
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ODHAD NÁKLADÙ 
 

varianta B2                                          
 jednotková   celková cena 
polo�ka úpravy cena (v Kè)      mno�ství   (v tisících Kè) 

 
pøíprava území 

odstranìní asfaltového krytu vozovek, tl.18cm 200 /m2    4.246 m2  849,2 
odstranìní asfaltové vozovky vèetnì podkladu, tl.50cm 270 /m2  141 m2 38,1 
odstranìní asfaltového krytu chodníkù, tl.10cm 100 /m2  659 m2 65,9 
odstranìní asfaltového chodníku vèetnì podkladu, tl.25cm 140 /m2  268 m2 37,5 
odstranìní betonového krytu chodníku, tl.10cm 200 /m2  103 m2   20,6 
odstranìní betonového chodníku vèetnì podkladu, tl.25cm 230 /m2  26 m2 6,0 
odstranìní betonové zámkové dla�by chodníku, tl.10cm 70 /m2  248 m2 17,4 
odstranìní �ulových silnièních obrubníkù, �íøky 30 (25)cm  180 /m  306 m 55,1 
odstranìní betonových chodníkových obrubníkù 90 /m  477 m 42,9 
odstranìní betonových parkových obrubníkù 40 /m  444 m 17,8 
vybourání venkovních betonových schodi�� 2.900 /m3  3,4 m3 9,9 
odstranìní zábradlí z ocelových trubek 35 /m  340 m 11,9 
odpoèet za prodej �elezného materiálu 5,5 /kg  2.010 kg - 11,1 
odstranìní pøístøe�kù nástupi�� - ocelové konstrukce 4.000 /t  9 t 36,0 
                           - odbourání betonových základových patek 3.500 /m3  4 m3 14,0 
odpoèet za prodej �elezného materiálu 5,0 /kg  9.000 kg - 45,0 
demolice stávajících objektù veøejných WC a trafiky 400 /m3  498 m3 199,2 
vybourání ulièních vpustí 1.600 /ks  9 ks 14,4 
odstranìní stávajících svítidel VO - ulièních 3.500 /ks  22 ks 77,0 
                                                       - parkových 3.000 /ks  6 ks 18,0 
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 jednotková   celková cena 
polo�ka úpravy cena (v Kè)                  mno�ství (v tisících Kè) 
 

odstranìní vzrostlé zelenì - kácení stromù  500 /ks  6 ks 3,0 
                                           - mýcení køovin 50 /m2  190 m2    9,5  
sejmutí humusové vrstvy tl.10cm a odvoz na meziskládku 20 /m2   528 m2      10,6 
odkopávky zeminy 300 /m3  102 m3 30,6 
navezení zeminy (pro nové trávníky) 200 /m3  67 m3 13,4 
výkopy jam (pro osazení lapolu a základové patky pøístøe�kù) 1.000 /m3  32,7 m3 32,7 
výkop rýh pro de��ovou kanalizaci 350 /m  160 m 56,0 
výkop rýh pro kabely VO 150 /m  600 m 90,0 
úprava plánì zpevnìných ploch s vyrovnáním a zhutnìním 15 /m2  5.900 m2 88,5 
pøíprava území (mezisouèet)    1.809,1 
 

úpravy prostranství 

vozovka - vrstvy asfaltového betonu s vyrovnávkou podkladu, tl.20cm 900 /m2  1.723 m2 1.550,7 
vozovka - vrstvy asfalt.  betonu s plnou konstrukcí podkladu, tl.55cm 1.300 /m2  203 m2 263,9 
parkovi�tì - vrstvy asfalt.  betonu s vyrovnávkou podkladu, tl.20cm 750 /m2  261 m2 195,8 
parkovi�tì - dla�ba ze �ulových �típaných kostek 8/10cm,  
                    vèetnì kladecí vrstvy a vyrovnání podkladu, tl.20cm 1.100 /m2  1.226 m2  1.348,6 
chodník - dla�ba ze �ulové �típané mozaiky 4/6cm, 
                 vèetnì kladecí vrstvy a vyrovnání podkladu, tl.15cm 650 /m2  2.517 m2 1.636,1 
chodník - dla�ba betonová zámková tl.6cm,  
                 vèetnì kladecí vrstvy a vyrovnání podkladu, tl.20cm 480 /m2  30 m2  14,4 
chodník - betonové dla�dice 40/40cm s konstrukcí podkladu, tl.25cm 500 /m2  31 m2 15,5 
obrubník - silnièní le�atý �ulový øezaný 30/25 (25/25)cm 1.550 /m  442 685,1 
obrubník - silnièní betonový bezbariérový (�kasselský�) 40/33cm 
                  pro autobusové zastávky, s nábìhovými kusy 2.250 /m  60 m 135,0 
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jednotková   celková cena 
polo�ka úpravy cena (v Kè)                  mno�ství (v tisících Kè) 
obrubník - silnièní �ulový øezaný 15/25cm 1.200 /m  110 m 132,0 
obrubník - silnièní betonový 15/25cm 400 /m  56 m 22,4 
krajník - parkový �ulový øezaný 6-8/25cm 600 /m  490 m 294,0 
venkovní schodi�tì - betonové (pøípadnì povrch dla�dice 40/40cm) 5.000 /m3  11,4 m3 57,0 
zídky betonové - èásteènì armované, nadzemní èást �íøky 20cm 6.000 /m3  37 m3 222,0  
zábradlí - ocelové, �árový pozink 2.500 /m  52 m 130,0 
nový objekt vybavení autobusové stanice (budova stanice) 6.800 /m3

 OP  549 m3
 OP 3.733,2 

pøístøe�ky nástupi�� autobus. stanice  - betonové základové patky 6.000 /m3  13,8 m3     82,8 
                            - nosná ocelová konstrukce, �árový pozink 70 /kg  11.500 kg 805,0 
                            - zastøe�ení, krytina polykarbonát + doplòkové prvky 2.300 /m2  475 m2 1.092,5 
odluèovaè ropných látek (lapol) NS 50  - plastová nádr� odluèovaèe 110.000 /ks  1 ks 110,0 
                           - osazení do jámy, obetonování a zastropení 4.500 /m3  7,5 m3 33,7 
ulièní vpus� - komplet  9.000 /ks  8 ks 72,0 
kanalizaèní revizní �achta - komplet 15.200 /ks  2 ks 30,4 
pøípojky de��ové kanalizace 1.800 /m  160 m 288,0 
vysazení vzrostlých stromù  - vý�ka 1,8 m (rododendrony) 7.000 /ks  4 ks 28,0 
                                             - vý�ka 4 m (parkovi�tì) 15.000 /ks  6 ks 90,0 
                                             - vý�ka 4,5 m (SZ parková plocha)                     17.000 /ks                   1 ks  17,0 
vysazení kvìtinových záhonù 600 /m2  72 m2 43,2 
rozprostøení humusové vrstvy (nové trávníky) tl.10cm a osetí 80 /m2  250 m2 20,0 
zahradnická úprava v�ech parkových ploch 50 /m2  1.788 m2 89,4 
lavièky 10.000 /ks  16 ks 160,0 
odpadkové ko�e        5.000 /ks                  13 ks                 65,0 
výtvarné objekty   2 ks 160,0 
informaèní elektronické panely LED 60.000 /ks  2 ks 120,0 
informaèní elektronické panely s hodinami 80.000 /ks  2 ks 160,0 
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 jednotková    celková cena 
polo�ka úpravy cena (v Kè)                mno�ství  (v tisících Kè) 
oznaèníky 6.000 /ks (2 desky)   4 ks  24,0 
informaèní tabule 12.000 /ks   3 ks  36,0 
svítidla veøejného osvìtlení   - ulièní v=6m, svítidlo LED - komplet 36.000 /ks   13 ks  468,0 
        - parkové v=5m, svítidlo výbojkové (pøípadnì LED) - komplet 30.000 /ks   10 ks  300,0 
        - liniové (nástupi�tì) svítidla 3 x 32m + 1 x 44m - komplet      170.000 /kpl     komplet  170,0 
                   
 

pøíprava území      1.809,1 
úpravy prostranství     14.900,5 
 

uvedené úpravy celkem     16.709,6 
neuvedené a nepøedvídané úpravy (10%)     1.671,0 
 

celkový odhad nákladù bez DPH     18.380,6 
DPH v souèasné vý�i 21%      3.859,9 
 

celkový odhad nákladù s DPH      22.240,5 

 
POZNÁMKY K ODHADU NÁKLADÙ: 
 

Odvozy asfaltových, betonových a stavebních sutí a materiálù do 5 km jsou zapoèteny v cenách za jejich odstranìní. 
Odvozy zeminy na skládku èi meziskládku do 1 km jsou zapoèteny v cenách zemních prací. 
Dovozy stavebních materiálù a výrobkù jsou zapoèteny v cenách jednotlivých úprav. 
V cenách obrubníkù je zapoèteno i jejich osazení do betonového lo�e. 
V cenì nového objektu (budova stanice) jsou zapoèteny i pøípojky vody, kanalizace, zemního plynu a NN. 
Ceny svítidel VO jsou uvedeny jako komplet, vèetnì pøívodních kabelù a osazení sto�áru do betonového základu. 
 

Odhad nákladù je zpracován na úrovni architektonické studie, je proto pouze orientaèním podkladem pro investièní rozhodování 

objednavatele. 
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