Udržovací práce v bytové jednotce č. 2, Skořepka 9, Praha 1

Popis zamýšlených prací provedených při udržovacích pracích
v bytové jednotce

Popis stávajícího stavu:
Předmětná bytová jednotka se nachází ve 4.NP bytového domu na adrese
Skořepka 9, Praha 1. Celková podlahová plocha bytu je cca 138m2. Jednotka je
i přes proběhlou dílčí rekonstrukci v minulém desetiletí v původním stavu, který
již neumožňuje konformní využití svého účelu. Proto se navrhují níže popsané
udržovací práce:

1. Obecně:
- Povrchy stěn a stropů – plošně bude oškrábána původní malba,
nesoudržné části omítek budou odstraněny a následně opraveny v ploše
cca 10% plochy vápennou štukovou omítkou (předpokládaný odhad před
započetím prací).
- Elektroinstalace – domovní přívod i bytový rozvod jsou již proveden dle
současné normy. Dojde tedy pouze ke kontrole elektroinstalace formou
revize.
- Vytápění – stávající zdroj tepla je relativně zachovalý a není nutná jeho
výměna. Dojde tedy pouze ke kontrole funkčnosti a vyčištění.
- Vodovod a kanalizace – předpokládá se, že nový rozvod je již proveden
v plastu. Budou tedy pouze vyčištěny a případně vyměněny zařizovací
předměty.
- U všech venkovních parapetů budou instalována bodla (hroty) proti
usedání ptactva.

- Bude provedena výmalba všech stropů a stěn bílým dvojnásobným
malířským nátěrem.
- Budou provedeny repasse veškerých vnitřních dveřních křídel,
nadsvětlíků a obložkových zárubní spočívající v odstranění stávajících
převážně vyžilých laků (předpoklad opálením),dále provedením
celoplošného tmelení a opatřením nových syntetických nátěrů. Bude
rovněž demontováno stávající nejednotné kování dveřních křídel
(bakelity) a nahrazeno novým v moderním designu. Dveřní křídla budou
nově spasována. Důvodem repasse je jednak stávající částečná
nefunkčnost těchto dveřních křídel a jednak barevná a vzhledová
nesouladnost. Do stávajících nadsvětlíků bude doplněno fixní zasklení.
- Stávající okenní konstrukce – budou opatřena obnovujícím nátěrem bez
nutnosti další repasse, budou vhodně ochráněny před poškozením
vlivem stavby. Budou vyměněny prasklé okenní tabule skel v podružných
místnostech (koupelna, WC)
- Stávající deštění – dtto repasse okenní konstrukce

2. Chodba (19,98m2):
- Bude odstraněno původní PVC ve dvou vrstvách vč. soklových lišt.
- Po odstranění stávajících podlahových krytin bude stávající podklad
revidován, nepředpokládá se jeho destrukce. Dojde tedy pouze
k odstranění zbytku lepidla po původních vrstvách PVC.
- Na podklad bude provedeno vyrovnání samonivelační hmotou tl. 3
mm. Na takto vyrovnaný povrch bude provedena nová keramická
dlažba formátu 300*300 mm včetně keramického soklíku
- Bude provedeno doplnění vnitřního čalounění stávajících vchodových
dveří o rozměru 1400*2300 mm. Předpokládaný odstín nového
čalounění je „ořech“

3. Komora (0,7 m2):
- Bude doplněno zasklení okna
- Keramická dlažba na podlaze nejeví žádné výraznější známky
opotřebení, proto dojde pouze k jejímu očištění a přespárování
epoxidovou spárovací hmotou.

4. WC (1,3 m2):
- Bude doplněno zasklení okna
- Keramická dlažba na podlaze nejeví žádné výraznější známky
opotřebení, proto dojde pouze k jejímu očištění a přespárování
epoxidovou spárovací hmotou.
- Rovněž keramický obklad místnosti nejeví výrazné opotřebení, budou
pouze zapraveny
- Dojde k výměně stávajícího klozetu.
- Koupelna a WC jsou větrány přirozeně okny. Přesto vzhledem k malé
kapacitě okenního otvoru je doporučeno provést výměnu vzduchu i za
pomoci vestavného podhledového ventilátoru. S tím je nutno
provedení SDK podhledu (desky s odolností H2). Odvětrání ventilátoru
bude provedeno do stěny světlíku a bude zakončeno mřížkou.

5. Koupelna (3m2):
- Keramická dlažba na podlaze nejeví žádné výraznější známky
opotřebení, proto dojde pouze k jejímu očištění a přespárování
epoxidovou spárovací hmotou.
- Rovněž keramický obklad místnosti nejeví výrazné opotřebení, budou
pouze zapraveny
- Dojde k výměně stávajícího umyvadla, demontáži stávající galerie a
věšáků z dveřního křídla.
- Dojde k výměně stávající vanové baterie a sifonu, dále k dodávce a
montáži nové vanové zástěny.
- Koupelna a WC jsou větrány přirozeně okny. Přesto vzhledem k malé
kapacitě okenního otvoru je doporučeno provést výměnu vzduchu i za

pomoci vestavného podhledového ventilátoru. S tím je nutno
provedení SDK podhledu (desky s odolností H2). Odvětrání ventilátoru
bude provedeno do stěny světlíku a bude zakončeno mřížkou.

6. Kuchyně (25,2m2):
- V celé ploše místnosti bude demontován stávající PVC. Po jeho
demontáži bude stav původní parketové podlahy revidován.
Z využitím parket se však nepočítá, bude aplikován vinyl s příslušnou
třídou odolnosti (zámkové spoje). Soklík podlahy bude tvořen
dubovou lištou 8*35 mm.
- Podklad pod vinyl bude vyrovnán aplikací dřevovláknité podlahové
desky v tl 25 mm.
- Do dveřního křídla do obýváku bude doplněn dubový práh.
- Stávající kuchyňská linka bude zachována, bude důkladně ochráněna
před znečištěním vlivem stavby. Bude v ní pouze vyměněn dřez vč.
pákové baterie a doplněna cirkulační uhlíková digestoř.

7. Obývák (35,9 m2):
- Z využitím parket se však nepočítá, bude aplikován vinyl s příslušnou
třídou odolnosti (zámkové spoje). Soklík podlahy bude tvořen
dubovou lištou 8*35 mm.
- Podklad pod vinyl bude vyrovnán aplikací dřevovláknité podlahové
desky v tl 25 mm.

8. Pokoj 01 (25,3 m2):
- V celé ploše místnosti bude demontován stávající PVC. Po jeho
demontáži bude stav původní parketové podlahy revidován.
Z využitím parket se však nepočítá, bude aplikován vinyl s příslušnou
třídou odolnosti (zámkové spoje). Soklík podlahy bude tvořen
dubovou lištou 8*35 mm.
- Podklad pod vinyl bude vyrovnán aplikací dřevovláknité podlahové
desky v tl 25 mm.

9. Ložnice (27 m2):
- Z využitím parket se však nepočítá, bude aplikován vinyl s příslušnou
třídou odolnosti (zámkové spoje). Soklík podlahy bude tvořen
dubovou lištou 8*35 mm.
- Podklad pod vinyl bude vyrovnán aplikací dřevovláknité podlahové
desky v tl 25 mm.
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