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1. Identifikační údaje 
 

1.1. Údaje o stavbě  

a) Název   Centrum rozvoje 

b) Místo    Areál Perla 01 

Ústí nad Orlicí, kat. ú. Ústí nad Orlicí 

Par.č. 52/1 

c) Cíl   Zpracování návrhu stavby včetně odborného odhadu investičních nákladů. 
Návrh stavby dává představu o rozsahu intervence do stávajícího areálu Perla 01. Návrh stavby bude předběžně projednán s klíčovými 
orgány státní správy. 

1.2. Údaje o zadavateli  Město Ústí nad Orlicí 

Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí 

1.3. Údaje o zpracovateli studie MS plan, spol. s r.o.  

U Nikolajky 1085/15, Praha 5 – Smíchov, 150 00 
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2. Seznam vstupních podkladů 
- Archivní dokumentace a zaměření (Ústí nad Orlicí, 2013) 
- Katastrální mapa (Ústí nad Orlicí, 2014) 
- Geodetické zaměření areálu v rozsahu potřebném pro RP (ing. Martin Vaňous, 2014) 
- Stavebně technické zhodnocení areálu Perla 01 (MS Plan s.r.o., ing. Martin Studnička, 2014) 
- Architektonické a stavebně historické zhodnocení areálu Perla 01 (MS Plan s.r.o., akad. Arch. Pavel Hřebecký, 2013) 
- Soutěžní návrh Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí (MS Plan, 2014) 
- Zadání zadavatele (P. Hájek, R. Šedová, Červen 2015) 
- Fotodokumentace pořízená zpracovatelem 
- Detailní místní šetření zpracovatele 
- Upřesnění pasportizace pro potřeby IZ (S. Pacáková, Ing. arch. K. Duničková, MS architekti, 2015) 

3. Údaje o území 

3.1. rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

Rozsah řešeného území je patrný z výkresové části dokumentace. Jedná se o plochu pozemku pro vlastní objekt Centra rozvoje a dále plochu potřebnou pro napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu. Vymezení území kromě objektu obsahuje i přidružené veřejné prostranství. Rozpracovaný návrh a umístění vychází ze zadání města a 
respektuje připravovaný návrh regulačního plánu „Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí“. Plocha pro realizaci záměru byla vymezena s ohledem na statické a 
konstrukční možnosti stávající haly, která bude pro potřeby Centra rozvoje částečně ubourána. Záměr je navrhován v zastavěném území 

3.2. dosavadní využití a zastavěnost území, 

Na místě řešeného území se nyní nachází soubor hal a budov areálu Perla 01, které vznikly postupnou expanzí továrny v průběhu 19. a 20. století. Součástí řešeného území 
jsou i manipulační zpevněné plochy.  

Řešené území je zastavěno převážně halami skeletové konstrukce, které jsou tvořeny litinovými sloupy a lehkým zastřešením. Haly mají denní osvětlení zajištěné střešními 
světlíky (tzv „šedy“). V halách je instalováno elektrické osvětlení. V suterénu staveb jsou vedeny technologické kanály. 

V současné době areál Perly 01 neslouží své původní funkci. Lokálně je využíván provizorně umístěnými funkcemi. V nároží ulic Lochmanova a 17. Listopadu je umístěna 
prodejna. V severovýchodní hale je umístěn sklad obalů.  

3.3. údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna), 

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. Areál se nachází mimo památkovou zónu města.  

3.4. zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

Nejedná se o zvláště chráněné nebo záplavové území  

3.5. údaje o odtokových poměrech, 

V současné době je dešťová voda jímána střešními svody z části do požární nádrže a z části je odváděna splaškovou kanalizací. V území se nenachází dešťová kanalizace. 

3.6. údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

Město Ústí nad Orlicí má zpracovaný územní plán (Územní plán města Ústí nad Orlicí 2006 (Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o., 2006). Dle UP se jedná o 
transformační území obytné, které umožňuje realizaci staveb s kulturní a vzdělávací funkcí. Podmínky stanovené platným územním plánem návrh splňuje. 

3.7. údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Záměr je v souladu s požadavky na využití území. 

3.8. údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Dokumentace v úrovni návrhu stavby doplněná odborným odhadem investičních nákladů slouží jako podklad pro předjednání záměru s klíčovými orgány státní správy.  

3.9. seznam výjimek a úlevových řešení, 

V této fázi nejsou známy žádné výjimky nebo úlevová opatření.  

3.10. seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

V současné době nejsou známy další podmiňující investice vyjma uvedených v této zprávě.   

3.11. seznam pozemků a staveb dotčených změnou stavby (podle katastru nemovitostí). 

Ústí nad Orlicí, kat. ú. Ústí nad Orlicí, Par.č. 52/1 

4. Údaje o stavbě 

4.1. nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Bude provedena rekonverze části stávající haly. Části stávající haly budou demolovány v souladu s připravovaným regulačním plánem 
Revitalizace území Perla 01. Zbývající části haly staticky zajištěné pro následnou výstavbu budou využity pro jiné funkční využití.   

4.2. účel užívání stavby, 

Předmětem návrhu je Centrum rozvoje. Pro potřeby návrhu bylo Centrum rozvoje považováno za zařízení resp. provozovnu pro občanskou vybavenost (stavbu pro kulturu). 
Jedná se o alternativní prostor, který se svým provozem blíží galerii nebo muzeu. Jsou však předpokládané i interaktivní provozy a dílny.  

4.3. trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou.  

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

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. Areál se nachází mimo památkovou zónu města. 

4.5. údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Stavba byla navržena zejména v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb; s vyhláškou 268/2009 Sb. 
o obecných požadavcích na stavby. 

4.6. údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů), 

Dokumentace v úrovni návrhu stavby doplněná odborným odhadem investičním nákladům slouží jako podklad pro předjednání záměru s klíčovými orgány státní správy.  
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4.7. seznam výjimek a úlevových opatření 

V této fázi nejsou známy žádné výjimky nebo úlevová opatření.  

4.8. navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.), 

Zastavěná plocha: 993 m2 

Obestavěný prostor: 8276 m3 

Užitná plocha:  1674 m2  

Počet uživatelů:  max. 120 návštěvníků; max. 20 osob - personál 

4.9. základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), 

S ohledem na rozsah dokumentace a její účel nejsou v tomto stupni požadovány bilance stavby. 

4.10. základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

Stavba bude provedena v jedné etapě. Časové údaje, harmonogram realizace stavby, nejsou v této fázi projektové přípravy stanoveny. 

4.11. orientační náklady stavby. 

Orientační náklady stavby jsou uvedeny v  příloze. 

5. Popis území stavby 

5.1. charakteristika stavebního pozemku, 

Na místě řešeného území se nyní nachází soubor hal a budov areálu Perla 01, které vznikly postupnou expanzí továrny v průběhu 19. a 20. Století.  

Jedná se převážně o přízemní zděné objekty s plochými střechami. V případě hal se jedná o skeletové konstrukce z litinových sloupů a lehkým zastřešením. Haly jsou 
částečně osvětlené světlíky (šedy) a částečně umělým osvětlením. V suterénu staveb jsou vedeny technologické kanály. Návrh představuje konverzi jedné části současné 
haly, která bude ponechaná po demolicích, asanacích, určených regulačním plánem.    

Budova je navržena včetně potřebných veřejných prostranství v souladu se zadáním. Návrh a umístění je v souladu s připravovaným návrhem regulačního plánu „Revitalizace 
území Perla 01 v Ústí nad Orlicí“. Je vymezena plocha potřebná pro realizaci záměru včetně a pro napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.  

5.2. výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

V této fázi byly zpracovány: Stavebně technické zhodnocení areálu Perla 01 (MS Plan s.r.o., ing. Martin Studnička, 2014) a Architektonické a stavebně historické zhodnocení 
areálu Perla 01 (MS Plan s.r.o., akad. Arch. Pavel Hřebecký, 2013).  

Závěry průzkumů hodnotily objekty v řešeném území jako architektonicky neutrální a technicky v dobrém stavu. Po potřebu záměru je možné provést částečné odstranění 
staveb a jejich technické zajištění, aniž by došlo k závažnému narušení statiky.  

Ostatní průzkumy potřebné pro založení stavby, likvidace dešťových vod (hydrogeologicky, geologický, vsakovací zkoušky) budou zpracovány v další fázi projektové přípravy. 
Zároveň je předpokládán průzkum ekologického znečištění areálu resp. dopady průmyslové výroby.  

5.3. stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Nejsou evidována ochranná nebo bezpečnostní pásma, která by ovlivňovala návrh stavby 

5.4. poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Nejedná se o zvláště chráněné nebo záplavové území. 

5.5. vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Předmětem návrhu je stavba pro kulturu. Okolní zástavba – výrobní areál - není v současné době využíván. Nepředpokládá se negativní vliv stavby na okolní objekty. Toto lze 
konstatovat i s ohledem na plánované využití okolních staveb či pozemků.  

Oproti stávajícímu stavu (zástavba výrobními halami) je navrhovaná stavba svoji zastavěnou plochou menší.  

Nově vzniklé veřejné plochy budou řešeny jako dlážděné s možností vsaku dešťové vody. Lze prohlásit, že odtokové poměry – rozšířením travnatých ploch, s možností vsaku, 
budou zlepšeny.  

5.6. požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Pro realizaci záměru a vytvoření potřebných veřejných prostranství je potřeba odstranit některé části hal. Odstranění staveb bude provedeno včetně podzemních částí 
(technologických kanálů) a sítí technické infrastruktury. Odstranění staveb bude provedeno na základě samostatné dokumentace, která bude řešit i statické zajištění 
zachovávaných částí staveb.  

V rámci řešeného území se nenachází souvislá plocha nízké ani vysoké zeleně. Stávající vzrostlá zeleň vznikla nahodile až živelně, není udržována a lze konstatovat, že se 
nejedná o perspektivní dřeviny. Nicméně návrh je zpracován tak, aby nedošlo ke zbytečnému kácení dřevin, pokud se bude jednat o dřevinu, kterou lze zakomponovat do 
návrhu. Dřeviny, které jsou v kolizi s předkládaným návrhem, budou odstraněny. Návrh předpokládá sadové úpravy a nové plochy zeleně. 

5.7. požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Předmětné pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu. 

5.8. územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 

Řešené území bude přiléhat k nově vzniklé obslužné komunikaci napojující se na ulici Lochmanova. Komunikace je v dalších připravovaných projektech (Multifunkční 
vzdělávací centrum, Střední škola uměleckoprůmyslová) napojena na ulici 17. Listopadu. Nová komunikace bude řešena jako zklidněná. 

Technická infrastruktura, napojení stavby na technickou infrastrukturu, není předmětem předkládané dokumentace. Nicméně bylo prověřeno, že prostorové uspořádání veřejně 
přístupných ploch (pro možnost vedení sítí) a existence technické infrastruktury v ulici 17. Listopadu resp. Lochmanova umožňuje napojení stavby na páteřní sítě. 

5.9. věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

V současné době nejsou známy další podmiňující investice vyjma uvedených v této zprávě.   
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6. Celkový popis stavby 

6.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Předmětem návrhu je Centrum rozvoje. Pro potřeby návrhu byla stavba považována za zařízení resp. provozovnu pro kulturu – muzeum resp. galerie. Celkové kapacity jsou 
patrné z kapitoly 4. 8. výše. 

6.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Prostorové řešení stavby a okolní veřejných prostranství vychází ze zadání a je v souladu s připravovaným návrhem regulačního plánu Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad 
Orlicí. Jedná se o rekonverzi stávající haly, a tak návrh pracuje s původní urbanistickou strukturou. Návrh nově vytváří průchody areálem a zpřístupňuje tak jednotlivé budovy 
uvnitř. Nově vzniklou dvoupodlažní nadstavbou nad severozápadním cípem haly vytváří akcent v náměstíčku navrhovaném ve fázi DDM. Rekonverzí stávající haly a vznikem 
nových ulici se rozšiřuje sít veřejných prostorů. Nově vzniklá ulice pro pěší bude sloužit uživatelům, a proto je řešena jako intimní prostor navazující svým profilem na historické 
centrum. 

Samotná rekonverze je navržena hmotově střídmě. Výška, ani řešení střech nevybočuje z panorámatu města.  Nově vzniklá nástavba a vestavby respektují stávající nosnou 
konstrukci haly. Do samotné haly je vloženo samostatné podlaží mezaninu. Nástavbou se hala zvyšuje o další dvě a konečný počet podlaží je tedy čtyři. 

Navržené řešení zcela respektuje regulaci, která je dána jak územním plánem tak, danostmi území jako celku. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Budova Centra rozvoje je navržena jako rekonverze původní haly Perla 01. Část haly je odbourána a část bude řešena ve fázi SŠUP. Základní prostorový koncept je založen 
na otevření prostoru haly a očištění jednotlivých konstrukcí. Do stávající haly je vložena nová hmota hygienického zázemí s recepcí a schodišťové jádro s výtahem. Jádro je 
propojeno s mezaninem uloženým nad průvlaky stávající ocelové konstrukce. Mezanin propojuje objekt Centra rozvoje lávkou se SŠUP. Původní a nové konstrukce jsou ve 
vzájemném kontrastu. Subtilní ocelové sloupy původní textilní haly kontrastují s nově vzniklou železobetonovou skeletovou konstrukcí nástavby.  

Ve volném prostoru haly se nachází výstavní a edukativní prostory. V nástavbě a mezaninu se nachází zázemí pro zaměstnance, kanceláře a speciální edukativní prostory. 
Mezanin je propojen lávkou s galerií nad hlavním vstupem a dále pokračuje k východní fasádě haly, kde bude po realizaci fáze SŠUP propojovat Centrum rozvoje se SŠUP. 

Nově vybudované obvodové konstrukce v parteru budou zděné.  Okna v parteru budovy budou oživovat ulici možnými pohledy do expozice. Okenní a dveřní rámy jsou 
hliníkové. Vstupy do budovy jsou akcentovány kortenovým pruhem a probarvená omítka je v bílém odstínu. Schodiště s rampou umožňující vedlejší bezbariérový vstup do 
objektu je tvořeno ocelovými rošty s pozinkovou úpravou povrchu.  

Nástavba objektu bude řešena jako železobetonový bez průvlakový skelet. Obálka nadstavby bude řešena LOP s prosklením. Střecha nádstavby je plochá s kačírkem. 
Konstrukce stávajících šedů je nová, jejich krytina je plechová skládaná. 

 

6.3. Dispoziční a provozní řešení 

a) Provoz 

V hale bývalé textilky Perla 01 by mělo vzniknout centrum celoživotního vzdělávání a rozvoje člověka bez ohledu na věk, úroveň vzdělání a sociální příslušnost. Součástí 
programu je také rozvoj talentů a zlepšení uplatnění v regionálních ale i jiných podnicích.  

V budově se nachází dva různé provozy, jež mají společný vstup a hygienické zázemí. Provozy jsou multifunkční a tak je dále budeme nazývat část A a část B. 

Součástí části A je interaktivní expozice, centrum sdílení vynálezů a nápadů, prezentace programu podniků regionů, centrum rozvoje talentů a centrum organizace 
vzdělávacích a zájmových aktivit. 

Část B je v podstatě textilní muzeum odkazující na původní funkci haly. V části B se budou prezentovat textilní suroviny a jejich vznik a to jak v muzejní části, tak v části 
pracovní, kde budou vznikat různé dílny a workshopy prezentující práci s vlákny. 

b) Dispozice 

Budova Centra rozvoje byla navržena jako univerzální obálka širokému spektru potenciálních funkčních využití. Dispoziční řešení je natolik volné, že umožňuje snadné a rychlé 
změny dispozice i využití. Konstrukce je na dispozici nezávislá. Toto řešení umožňuje polyfunkční využití objektu.  

Hlavní vstup do objektu se nachází na jihu v blízkosti nově vzniklého náměstíčka. Ze vstupní haly s recepcí, hygienickým zázemím a úložnými skříňkami je možné dále 
pokračovat do části interaktivní expozice části A a části B. Vedlejší vstup do objektu je ze západu z nově vzniklé pěší ulice. Vedlejším vstupem je možné se dostat do 
interaktivní expozice části A, schodištěm nebo výtahem do jeho centra rozvoje talentů a do technické části v 1PP. 

Prostory centra rozvoje talentů se nachází ve třech podlažích. Prostory jsou variabilní a jsou řešeny jako openspace kolem schodišťového jádra. V každém jednotlivém podlaží 
se nachází hygienické zázemí a popřípadě šatna nebo sklad odpovídající potřebám daného podlaží.  V mezaninu, do kterého je možné se dostat také lávkou ze SŠUP, se 
nachází prezentace talentů, firem a regionů. Prostor slouží především pro výstavy, prezentace a workshopy. Ve 3np se nachází variabilní sdílená pracovní místa, laboratoře, 
dílny, pracovna pc a ve 4np  jsou to kancelářské prostory pro vedení a zaměstnance. Prostory jsou doplněné kuchyňkou, copycentrem a zasedačkou. V technické části objektu 
v 1pp se nachází technická místnost s kotelnou a sklad. 

Prostory části A jsou přístupny z hlavního vstupu a z vedlejšího vstupu z východu a jsou řešeny jako openspace.  

V severovýchodním rohu objektu se nachází trafostanice.  

6.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, s vyhláškou 268/2009. Budova je 
vybavena výtahem spojující všechna patra. Rozměry místností, vstupů, šířky chodeb a aj. odpovídají výše uvedeným vyhláškám.  Hlavní vstup je bez jakéhokoliv převýšení. 
Vedlejší vstup je přístupný po rampě. Rozměry místností, vstupů, šířky chodeb, parametry rampy  aj. odpovídají výše uvedeným vyhláškám. 

6.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba odpovídá současné legislativě, což bude prokázáno v dalších fázích projektové přípravy. Bezpečnost provozu bude zajištěna především kontrolovaným vstupem, 
dodržením všech normových požadavků na úpravu povrchů a použité materiály, dodržením požadavků na výšky a jiné rozměry konstrukcí.  

 

6.6. Základní technický popis staveb 

Stávající stavba haly se skládá z ocelové sloupové konstrukce s průvlaky, přičemž obvodové konstrukce jsou zděné. Střešní plášť je lehký bez zateplení.  
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Nově vybudované obvodové konstrukce v parteru budou zděné.  Nástavba objektu bude řešena jako železobetonový bez průvlakový skelet. Obálka nadstavby bude řešena 
LOP s prosklením.  Konstrukce spodní stavby bude železobetonový monolit. U objektu se počítá s kontaktním zateplením stávajících i nových konstrukcí včetně šedů.  

Detailní konstrukční řešení bude předmětem navazující projektové přípravy. 

6.7. Technická a technologická zařízení 

V objektu nebudou kromě trafostanice navržena speciální technologická zařízení. Bude instalován osobní výtah se strojovnou ve výtahové šachtě. V technické místnosti v 1PP 
bude umístěna strojovna vzduchotechniky a plynová kotelna. V dalších stupních bude prověřena možnost alternativního zdroje tepla a to především slunečních kolektorů. 

6.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Objekt lze z požárního hlediska považovat za jednoduchou stavbu a pro potřebu této studie je určeno pouze základní členění na požární úseky a únikové cesty. Objekt je 
přístupný z veřejných komunikací z několika směrů. Je tedy zajištěna jak dostupnost požární technikou, tak únikové cesty. Vzhledem k umístění stavby a možností jeho 
napojení na vodovod je zajištěno i dostatečné množství požární vody. Požární odstupy budou prokázány, resp. budou určeny podmínky na ně v dalších stupních projektové 
přípravy. 

Stavba je rozdělena na tři požární úseky. 1NP s mezaninem tvoří jeden samostatným požární úsek. Druhý požární úsek je tvořen nadstavbou 3. a 4. NP. Třetím požárním úsek 
je 1PP. 

Zásady hospodaření s energiemi 

Jedná se o stavbu, jejíž funkce nepředpokládá velké potřeby energií. Řešené území není napojeno na dálkový rozvod tepla a ani není toto napojení v reálném horizontu 
pravděpodobné. V současné době je uvažováno s plynovým kotlem, který bude složit pro přípravu teplé užitkové vody a pro přípravu vody otopné.  

V dalších fázi budou prověřeny alternativní zdroje vytápění a přípravy TUV. Lze uvažovat umístění solárních kolektorů na část střechy nebo tepelných čerpadel. Bude vybráno 
takové řešení, které se bude jevit z hlediska ekonomického a energetické náročnosti nejefektivnější. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. 

Návrh odpovídá požadavkům určených vyhláškou 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, dále vyhláškou 268/2009.  

V dalších stupních projektové přípravy bude prokázáno, ale nicméně pro potřeby této studie lze prohlásit, že vzhledem ke konstrukčnímu a dispozičnímu řešení budou 
dodrženy hygienické požadavky na vnitřní prostředí budovy. 

6.9. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Zásady ochrany stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí budou detailně určeny v další fázi projektové přípravy. Předpokládá se však pouze nutná ochrana před 
radonovým zářením a případná dekontaminace území, pokud bude třeba (po provedeném průzkumu) pramenící ze stávající, resp. minulé funkce území (výrobní areál).   

7. Připojení na technickou infrastrukturu 

Detailní řešení napojení na technickou infrastrukturu bude předmětem řešení další fáze projektové přípravy. Pro území je v současné době zpracováván návrh regulačního 
plánu, který koncepci technické infrastruktury v území řeší. Návrh napojení na technickou infrastrukturu bude respektovat toto řešení. Napojení bude provedeno přípojkami v 
nově navržené komunikaci na ulici Lochmanova.  

Jsou předpokládány přípojky na vodovodní řad, plynovodní řad, rozvody NN, rozvod VO, kanalizaci.  

Dešťové vody jsou v současné době odváděny ze zpevněných ploch převážně jednotnou kanalizací nebo jsou shromažďovány v požární nádrži, která je však vybavena 
přepadem. Veřejné plochy jsou uvažovány jako dlážděné v pískovém loži, tak aby byl zajištěn přirozený vsak dešťových vod a pouze minimální potřeba odvodu dešťových vod 
do jednotné kanalizace.  

Kapacity jednotlivých přípojek a celková potřeba budou určeny v další fázi projektové přípravy. 

8. Dopravní řešení 

8.1. popis dopravního řešení, 

Budova je dopravně přístupná z nové komunikace napojené na ulici Lochmanova. Komunikace je v dalších připravovaných projektech (Multifunkční vzdělávací centrum, 
střední škola uměleckoprůmyslová) napojena na ulici 17. Listopadu. Navržená komunikace je typu D (zklidněná s režimem obytná ulice). 

Podél komunikace jsou navržena parkovací stání sloužící Centru rozvoje. Patnáct parkovací stání bude vyhrazeno budově Centra rozvoje. Ostatní parkovací stání jsou 
krátkodobá a jsou určena pro zásobování a jinou dopraví obsluhu (nástup/výstup dítěte apod.). Navržené dopravní řešení umožňuje zásah požární technickou.  

8.2. napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Napojení je navrženo na ulici 17. listopadu kolmou křižovatkou tvaru T. V místě odbočení je navržen nájezd na novou komunikaci. 

8.3. doprava v klidu. 

Doprava v klidu je řešena v souladu s návrhem regulačního plánu Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí. Návrh regulačního plánu navrhuje parkovací stání podél 
komunikací.  

Pro parkování vozidel Centra rovzoje návrh regulačního plánu uvažuje 12 parkovacích stání. Pro potřebu této studie byl proveden zpřesňující výpočet potřeby parkovacích 
stání dle ČSN 736 110. Přepočítaný počet parkovacích stání je 12. 

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Řešení vegetace vychází z urbanistického řešení území. V nově vzniklé ulici jsou navrženy stromořadí mající především funkci estetickou. Poskytují stín a zlepšují mikroklima 
území. Detailní podmínky výsadby a režim údržby bude určen v další fázi projektové přípravy.   

Vrchní vrstvy budou po odstranění hal srovnány a opatřeny drenážním souvrstvím. Plocha komunikace bude dlážděna.   

9. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

9.1. vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Centrum rozvoje je stavba, která odpovídá svým měřítkem a funkcí běžné zástavbě centra města – tedy i města Ústí nad Orlicí. V této fázi lze uvažovat, že záměr nebude mít 
negativní vliv na území, naopak se předpokládá zlepšení stávajícího stavu.  

Opatření nutná po dobu výstavby budou stanovena v další fázi projektové přípravy. 

9.2. vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
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Stavba je navrhována jako rekonverze původní výrobní haly textilní továrny v souvisle zastavěném území. V území se nenachází cenná vzrostlá zeleň resp. rostliny nebo 
památné stromy. Budova nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Ekologické funkce a vazby v krajině jsou zachovány.  

9.3. vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba  se nedotýká a nemá negativní vliv na chráněná území Natura 2000 

9.4. návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

V této fázi projektové přípravy nebyla zpracována dokumentace pro potřeby zjišťovacího řízení. 

9.5. navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Není předmětem předkládané projektové dokumentace – s ohledem na její projektovou fázi. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Není předmětem předkládané projektové dokumentace – s ohledem na její projektovou fázi.  

11. Zásady organizace výstavby 

Není předmětem předkládané projektové dokumentace – s ohledem na její projektovou fázi. 
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A
A´

B
B´

1.01 VSTUPNÍ HALA
recepce, zádveří, skříňky
na odložení věcí, prodej
dárkových předmětů

1.02 WC
ženy

1.03 WC
muži

1.04 ZÁZEMÍ
zaměstnanců

1.07 a
VÝSTAVNÍ PROSTOR
interaktivní expozice IQ centra
expozice unikátních vynálezů a výtvorů široké veřejnosti
expozice prezentace programu podniků regionu

1.07 b
VÝSTAVNÍ
PROSTOR
variabilní
přednáškový
sál
definovaný
těžkým
textilním
závěsem,
možné
propojení s
expozicí

1.10 VÝSTAVNÍ PROSTOR
expozice textilní výroby
variabilní prostory dílen ruční
výroby na textilních stavech
definované pomocí
těžkých závěsů

1.08
VSTUP

1.06 WC
ženy
invalidé

1.05 WC
muži
invalidé

1.09
SCHODIŠTĚ
S VÝTAHEM

HLAVNÍ VSTUP

ZÁSOBOVÁNÍ

PT=354,810

UT=353,930

PT=354,850

UT=354,850

PT=354,800

UT=354,800

PT=354,820

UT=354,300

PT=354,800

UT=354,800

2,0
 %

3,8 %

2 %

0,3 %

Trafostanice

1,1 %

1.11
SKLAD

3,5
 %

0,3
 %

1,1 %

7,5
 %

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č. M. NÁZEV MÍSTNOSTI
PLOCHA

(M2)
1.01 120.67

1.02 WC ŽENY 5.32

1.03 WC MUŽI 9.83

1.04 ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCI 6.48

1.05 WC MUŽI INVALIDÉ 4.23

1.06 WC ŽENY INVALIDÉ 4.23

1.07 VÝSTAVNÍ PROSTOR
IQ CENTRUM 384.85

1.08 VSTUP 7.22

1.09 SCHODIŠTĚ S VÝTAHEM 4.56

1.10 VÝSTAVNÍ PROSTOR
TEXTILMÁNIE

395.74

1.11 SKLAD 2.72

CELKEM 1NP 943.13

KOMUNIKACE, HYG. ZÁZEMÍ

LEGENDA:

VÝSTAVNÍ PROSTORY

KANCELÁŘE, PERSONÁL

TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, SKLADY

POCHOZÍ DLAŽBA

NOSNÉ KONSTRUKCE

PLOCHY URČENÉ VEŘEJNOSTI



2.04 SKLAD

2.02 WC
ženy návštěvníci

2.03 WC
muži návštěvníci

2.01 MEZANIN
prezentace talentů a
firem regionů
prostor pro workshopy

2.07 STUDIJNÍ PROSTOR
počítačový koutek

2.08 LÁVKA
spojení IQ centra a textilmánie s SŠUP

2.05
SCHODIŠTĚ

2.06
VÝTAH

A
A´

B
B´

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP

Č. M. NÁZEV MÍSTNOSTI
PLOCHA

(M2)
2.01 100.22

2.02 WC ŽENY 3.54

2.03 WC MUŽI 3.50

2.04 SKLAD 2.64

2.05 SCHODIŠTĚ 8.59

2.06 VÝTAH 2.97

2.07 STUDIJNÍ PROSTOR 53.35

2.08 LÁVKA 21.78

CELKEM 2NP 196.59

KOMUNIKACE, HYG. ZÁZEMÍ

LEGENDA:

VÝSTAVNÍ PROSTORY

KANCELÁŘE, PERSONÁL

TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, SKLADY

POCHOZÍ DLAŽBA

NOSNÉ KONSTRUKCE

PLOCHY URČENÉ VEŘEJNOSTI



LABORATOŘ

3.02 ŠATNA

3.03 WC
invalidé ženy/muži

LABORATOŘ

DÍLNADÍLNA SALÓNEK

PRACOVNA PC

3.01 VARIABILNÍ SDÍLENÁ PRACOVNÍ MÍSTA
centra rozvoje talentů, šíření
vzdělávacích a zájmových aktivit, šíření
nápadů a vynálezů

3.04 CHODBA

3.05 SCHODIŠTĚ

3.06
VÝTAH

A
A´

B
B´

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č. M. NÁZEV MÍSTNOSTI
PLOCHA

(M2)

3.01 173.91

3.02 ŠATNA 6.69

3.03 WC INVALIDÉ MUŽI/ŽENY 4.23

3.04 CHODBA 34.94

3.05 SCHODIŠTĚ 8.65

3.06 VÝTAH 2.97

CELKEM 3NP 231.39

KOMUNIKACE, HYG. ZÁZEMÍ

LEGENDA:

VÝSTAVNÍ PROSTORY

KANCELÁŘE, PERSONÁL

TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, SKLADY

POCHOZÍ DLAŽBA

NOSNÉ KONSTRUKCE

PLOCHY URČENÉ VEŘEJNOSTI



4.10 WC
ženy zaměstnanci

4.09 WC
muži zaměstnanci

4.08 SKLAD

4.07
CHODBA
kuchyňský
kout

4.06
TISK/COPY CENTRUM

4.05
KANCELÁŘ VEDENÍ

4.03
KANCELÁŘ SDÍLENÍ
INFORMACÍ A NÁPADŮ

4.04
KANCELÁŘ PR

4.01
ZASEDAČKA
prostory sdílených
kancelářských míst

4.11 SCHODIŠTĚ

4.12
VÝTAH

A
A´

B
B´

TABULKA MÍSTNOSTÍ 4NP

Č. M. NÁZEV MÍSTNOSTI
PLOCHA

(M2)

4.01 116.46

4.02 VÝTAH 2.97

4.03 KANCELÁŘ SDÍLENÍ
INFORMACÍ A NÁPADŮ

15.90

4.04 KANCELÁŘ PR 15.03

4.05 KANCELÁŘ VEDENÍ 15.90

4.06 TISK, COPY CENTRUM 15.03

4.07 CHODBA 32.20

4.08 SKLAD 2.64

4.09 WC ZAMĚSTANCI MUŽI 3.52

4.10 WC ZAMĚSTNANCI ŽENY 3.52

4.11 SCHODIŠTĚ 8.65

4.12 VÝTAH 2.97

CELKEM 4NP 231.84

KOMUNIKACE, HYG. ZÁZEMÍ

LEGENDA:

VÝSTAVNÍ PROSTORY

KANCELÁŘE, PERSONÁL

TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, SKLADY

POCHOZÍ DLAŽBA

NOSNÉ KONSTRUKCE

PLOCHY URČENÉ VEŘEJNOSTI
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A
A´
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0.01 3.04
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CELKEM 1PP 117.65
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POCHOZÍ DLAŽBA

NOSNÉ KONSTRUKCE

PLOCHY URČENÉ VEŘEJNOSTI
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