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Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu ma-
jitele autorských práv nelze tuto PD kopírovat ani jinak 
šířit. Informace z tohoto projektu mohou být použity pouze 
v souvislosti s tímto projektem. V případě, že bude třeba 
provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným au-
torizovaným subjektem k těmto úkonům je autor návrhu. 
Jakékoliv další změny projektu v dalších fázích nelze činit 
bez souhlasu autora. Tato dokumentace nezahrnuje do-
davatelskou dílenskou dokumentaci.  Rozsahově se jedná 
o studii. Větší podrobnosti budou doplněny v dalším stupni 
projektové dokumentace. 
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návrh sždc - InvestIční záMěr

posunutí  hrany nástupiště
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Wc + kola
 - 1 objekt = veřejné wc a kryté stání pro 48 kol.

trValé řešení
 - napojení na investiční záměr sždc na rekonstrukci kolejiště.

 - nebudeme čekat na realizaci záměru, ale navrhujeme objekt 

tak, aby nebylo nutné ho měnit.

 - potenciál propojení s parkem u vodárny.

řešení bezpečnosti
 - přehlednost.

 - umístění na frekventovaném místě - kontrola kolemjdoucími.

 - kamerový systém.

 - osvětlení.

 - zábradlí proti přímému vstupu na 1. nástupiště.

náVrh

základní body
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fázování - fáze 1
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fázování - fáze 1
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fáze 1

přístupová cesta -  žulová dlažba,  šedá,  4/6.
oplocení  z  dřevěných lat í  před stávaj íc ím objektem českých drah.
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fáze 2

odstranění  dřevěného plotu.
protažení  cesty dále směrem k parku.
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fáze 1

nově vysazený strom.
travinový porost  před plotem a v  okol í  stromu.
lavička k posezení .  zpevněná plocha z kamenných placáků.  odpadkový koš.
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fáze 2
protažení  cesty a výsadba nových stromů.
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fáze 1

kryté stání  pro 48 kol .
ocelová konstrukce.
osvětlovací  pásy na obou stranách pod stropem.
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fáze 1

wc muži/ženy + úkl idová místnost  s technologiemi.
přístup:  volný s časovým zámkem / mincovník /  sms /  kreditní  karta.
dřevěná laťová fasáda navazuj íc í  na plot .
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fáze 1

zábradl í  prot i  př ímému vstupu na 1.  nástupiště.
kombinace dřevěné laťové fasády a černě natřené ocelové konstrukce.
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fáze 2

zábradl í  prot i  př ímému vstupu na 1.  nástupiště.
kombinace dřevěné laťové fasády a černě natřené ocelové konstrukce.



náVrh

fáze 1

vztah vůči  budově nádraží .
dřevěná fasáda je zvrchu a zespodu,  kde je nejzranitelnější  chráněna nosnou konstrukcí .
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fáze 1

snadný přístup na nástupiště.
objekt  je  “na očích” -  částečná ochrana před vandaly.
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náVrh

čelní pohled a půdorys
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ukázka prefabrIkovaného wc Modulu

1x kabina ženy,  1x kabina muži .  1x úkl idová místnost.
obě kabiny řešeny bezbariérově.
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řez a-a

odvod vody ze střechy svody umístěnými ve sloupcích (strana směrem k nástupišt i )
a  přepadem (strana směrem od nástupiště) .

přepad sVod Ve sloupku
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ukázka Montáže

Modul je  na staveniště dopraven v  celku a jeřábem je osazen na připravenou základovou desku.
poté by byl  osazen ocelovou konstrukcí  zastřešení  a fasádou.




