TECHNICKÁ ZPRÁVA
Název stavby: Růžová 10 – oprava bytu č. 27
Objednatel: MČ Praha 1
Místo: Růžová 10, Praha 1
Zpracoval: Ing. Jan Matoušek
Datum: Leden 2020
Popis stavby
Jedná se o byt č. 27 ve 3. NP bytového domu z 1. poloviny 20. století. Vybavení bytu je
technicky i morálně zastaralé, nefunkční nebo na hranici životnosti (elektroinstalace,
zařizovací předměty, plynová a elektrická topidla, kuchyňská linka..) Podlahové krytiny,
obklady i povrchy stěn jsou degradované a opotřebované. Při stavebních úpravách bude
provedena zejména nová elektroinstalace, nové rozvody ZTI, nové topení a nové úpravy
povrchů (podlahy, stěny). Při opravách nebude zasahováno do nosných konstrukcí. Opravy
nebudou mít vliv na způsob užívání objektu.
Bourání a demontáže
Bude demontována stávající elektroinstalace, zařizovací předměty ZTI, stávající rozvod plynu
ze šroubovaných ocelových trubek, podokenní plynové topidlo WAW v místnosti č. 1.02,
akumulační kamna v místnosti č. 1.03 a plynový průtokový ohřívač vody v místnosti č. 1.07.
Budou odsekány stávající obklady a dlažby, stěny budou oškrabány, z podlah v místnostech č.
1.03 a 1.04 bude sejmuto PVC. V místnosti č. 1.02 bude demontována kuchyňská linka.
V místnosti č. 1.01 bude vybourána betonová mazanina v rohu místnosti tak, aby mohla být
doplněna stávající vlysová podlaha. V místnosti č. 1.03 bude vybourán vestavěný sprchový
kout.
Svislé konstrukce
V rámci opravy nebude zasahováno do svislých konstrukcí. Bude podezděna vana přesnými
tvárnicemi Ytong.
Vodorovné konstrukce
V rámci opravy nebude zasahováno do vodorovných konstrukcí.
Úpravy povrchů
Stěny i stropy budou vyspraveny po nových rozvodech ZTI a elektro. Stávající omítky budou
opraveny, napenetrovány a přeštukovány, případně přepěnovány.

Podlahy
V místnosti č. 1.01 bude doplněna stávající vlysová podlahy. V místnostech č. 1.01, 1.02, 1.03
a 1.04 budou ze stávajících vlysových podlah odstraněny zbytky lepidla apod., podlahy budou
přebroušeny, vytmeleny a nalakovány podlahovým lakem pro střední zátěž.
V místnostech č. 1.05, 1.06 a 1.07 budou z podlah odstraněny zbytky lepidla po odsekání
stávajících dlažeb. Podlahy budou vyrovnány samonivelační stěrkou a bude na ně položena
keramická dlažba do cementového tmelu.
Izolace proti vodě
V místnostech č. 1.05 a 1.07 bude na podlaze provedena stěrková izolace včetně systémových
detailů. Stěrková hydroizolace bude provedena také v místnosti č. 1.07 nad vanou do výše 2,00
m.
Vnitřní kanalizace
Rozvody pro nové zařizovací předměty budou provedeny z plastového potrubí HT. Bude
provedena zkouška těsnosti nových rozvodů.
Vnitřní vodovod
Nové rozvody budou provedeny z plastových trubek PPR svařovaných polyfuzí. Potrubí ve
zdech bude opatřeno návlekovou izolací. Bude provedena tlaková zkouška nových rozvodů.
Vnitřní plynovod
Bude proveden nový rozvod plynu od plynoměru ke kotli, který bude umístěn v místnosti č.
1.07 a ke sporáku v místnosti č. 1.02. Nový rozvod plynu bude proveden z mědi spojované
lisováním. Pro nový kotel bude nutné připravit nové odkouření nad střechu objektu. Bude
provedena tlaková zkouška a zkouška těsnosti nových rozvodů.
Zařizovací předměty
V místnosti č. 1.02 bude v rámci kuchyňské linky osazen dřez se stojánkovou baterií.
V místnosti č. 1.05 bude osazen závěsný záchod a umývátko se stojánkovou baterií.
V místnosti č. 1.07 bude osazena nová akrylátová vana s nástěnnou baterií, umyvadlo se
stojánkovou baterií a pračkový kohout a syfon pro pračku.
Elektroinstalace
V bytě bude provedena nová elektroinstalace z Cu kabelů včetně nového bytového rozvaděče
a kompletace dle platné ČSN. Na celou elektroinstalaci bude provedena výchozí revize.
Topení
Bude provedeno nové ústřední topení. V místnosti č. 1.07 bude umístěn plynový kondenzační
kotel s průtokovým ohřevem vody. Rozvod topení bude proveden po stěnách v mědi
spojované měkkým pájením. V místnosti č. 1.01 budou umístěny dvě otopná tělesa VK21 d.
100 cm, v. 60 cm, v místnosti č. 1.02 dvě otopná tělesa VK22 d. 110 cm, v. 60 cm, v místnosti
č. 1.03 otopné těleso VK22 d. 120 cm, v.60 cm a v místnosti č. 1.07 topný žebřík š. 60 cm a v.
145 cm. Bude provedena tlaková zkouška nových rozvodů

Truhlářské konstrukce
V místnosti č. 1.02 bude osazena nová kuchyňská linka.
Obklady
V místnosti č. 1.02 bude proveden nový porovinový obklad š. 60 cm nad kuchyňskou linkou.
V místnosti č. 1.05 bude proveden nový porovinový obklad do v. 150 cm a v místnosti č. 1.07
do v. 200 cm. Obklady budou lepeny do cementového tmelu.
Nátěry
Staré nátěry na dveřích, oknech a dřevěných obkladech v místnostech č. 1.01, 1.02 a 1.03
budou obroušeny a nahrazeny novými nátěry ve stejném odstínu.
Malby
Stěny i stropy budou vymalovány za sucha dobře otěruvzdornou bílou barvou.
Závěr
Všechny práce by měla provádět kvalifikovaná firma s dostatečnými zkušenostmi. Při
provádění prací je nutno omezit hluk a prašnost v domě a dodržovat pravidla BOZP.
S odpady je nutno nakládat dle Zákona o odpadech a dalších předpisů.

