STAVEBNÍ ČÁST - TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. Identifikační údaje
Údaje o stavbě:

Udržovací práce bytové jednotky č.11
Karlova 30
110 00, Praha 1 – Staré Město
Katastrální území:
Staré Město [727024]
Parcelní čísla pozemků:
p. č. 122
Údaje o stavebníkovi:
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2
110 00, Praha 1 -Staré Město
Svěřená správa nemovitosti:
Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18
110 00, Praha 1 -Nové Město
Údaje o zpracovateli dokumentace:
QUADRA project s.r.o.
Plzeňská 247/59
150 00, Praha 5 – Košíře
IČO: 26 76 47 68
Ing. Martin Čadek,
Ing. Martin Padevět

autorizace ČKAIT č. 0004936 – obor IP00

2. Účel objektu, architektonické, dispoziční a provozní řešení
Záměrem investora je rekonstrukce bytu ve 4.NP, v současnosti neobývaný. Účel objektu,
architektonické, dispoziční a provozní řešení se nemění.

3. Technické a konstrukční řešení objektu
3.1. Odstrojovací práce
Odstrojení je činnost, vyznačující se hlukem a prašností. Bourání proto bude probíhat zásadně
jen v pracovní době od 9.00 do 18.00 hod. Odstrojovací práce v interiéru budou prováděny, pokud
možno při zavřených oknech. Zhotovitel podstoupí všechna nezbytná opatření k tomu, aby zamezil
šíření prachu do exteriéru či do obytných místností, popř. zajistí úklid zasažených prostor.
Dosavadní prohlídky prostor neodhalily materiály s obsahem azbestu; pokud budou v průběhu
prací odhaleny konstrukce s obsahem azbestu (např. eternitové potrubí), je nutno tyto konstrukce
odstranit; pro odstraňování konstrukcí s obsahem azbestu je nutné dodržet veškeré předpisy, týkající se
nakládání s tímto druhem nebezpečného odpadu – manipulaci se škodlivým materiálem řádně ohlásit
příslušným úřadům státní správy, postup prací řádně dokumentovat, s azbestem smějí nakládat jen
pracovníci firmy, certifikované k manipulaci s azbestem, řádně proškolení a řádně vybavení
ochrannými pomůckami.
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Odstrojovací práce se sestávají z odstranění nášlapných vrstev (PVC, ker.dlažba), keramických
obkladů a oškrábání maleb. Dále pak v odstrojení veškerých zařizovacích předmětů při uzavření
hlavních uzávěrů, včetně všech připojovacích potrubí a rozvodů. Budou odstraněny některé zárubně a
dveřní křídla (viz. PD). Bude odstraněna stávající kuchyňská linka.
Bude ubourán (rozšířen) stávající otvor mezi místnostmi č. 06 a č. 01 (viz. PD). Dále budou ve
stěnách vysekány nové drážky pro vedení rozvodů technických instalací, vč. prostupu mezi místností
č. 01 a domovní chodbou pro přivedení potrubí plynu a přípravy pro napojení potrubí vody.
Odstranění rákosové omítky v m. č. 02.

3.2. Zednické práce
Zednické práce spočívají v přípravě drážek a průrazů pro instalace, v následném zapravení
průrazů a drážek po montáži instalací, opravy stávajících omítek, přípravě podkladu pod obklady a
dlažby (vyspravení stěn štukem), atd.
V místnosti č. 02 bude provedena nová rákosová omítka vč. opravy fabionů.
U dvojitého okna na WC bude vyspraveno ostění mezi okenními křídly.

3.3. Podlahy
Ze stávajících podlah bude sejmuto PVC a keramická dlažba, lepidlo bude obroušeno. Stávající
dřevěné desky pod PVC budou z větší části ponechány, je uvažováno s 30% výměnou – 2x 12mm
OSB a následně budou spáry mezi deskami před položením nového PVC vytmeleny.
V koupelně bude provedena nová nášlapná vrstva z keramické dlažby. Dlažba bude lepena
flexibilním lepidlem podrobněji viz. obklady a dlažby.

3.4. Obklady a dlažby
Obklady stěn jsou navrženy v koupelně, WC a v kuchyňském koutě. Obklady stěn jsou navrženy
keramické s ukončovacími lištami a rohovníky z kovu. Rozsah dlažeb – viz tabulky místností.
Dodavatel dlažeb a obkladů před zahájením prací převezme podklad, zkontroluje rovinnost a vyzrálost
podkladu (pevnost podkladu, vlhkost podkladu).
Obklady a dlažby budou lepeny flexibilními tmely, pod lepícím tmelem bude provedena
celoplošná hydroizolační stěrka, včetně všech systémových výztužných profilů v koutech a dilatačních
spárách; obklad bude následně lepen na zavadlý povrch izolační stěrky. Obklady budou nahoře
ukončeny vždy celou obkladačkou. Výška obkladů je na celou výšku místnosti s výjimkou u KK.
Přechod mezi dlažbou nebo obkladem a osazovanými zařizovacími předměty bude opatřen
silikonovým tmelem s protiplísňovou přísadou. Spára mezi dlažbou a obkladem (nebo soklem) bude
řešena pomocí systémové dilatační lišty, např ze sortimentu fy. Schlütter.

3.5. Izolace proti vodě
Keramické dlažby a obklady v místnostech se zdrojem vody budou lepeny do hydroizolačních
lepících tmelů, pod těmito obklady budou provedeny celoplošné izolační stěrky (obklad bude lepen až
po zatvrdnutí 1.vrstvy izolační stěrky. V koutech a dilatačních spárách bude lepící tmel vyztužen
systémovým dilatačním páskem, pro zajištění celistvosti izolace.

3.6. Výplně otvorů
Stávající:
Všechna okna budou repasována, dvojité okno na WC bude repasováno včetně ostění. U všech
oken proběhne jejich opálení, vytmelení, budou seřízeny panty a okna budou znovu natřena.
Budou repasovány dveře označené v PD. Proběhne repase zárubní i dveřních křídel.
Budou repasovány všechny stávající zárubně (obložkové, ocelové) a dveřní křídla viz. PD.
Nové:

-2-

Budou osazená nová dveřní křídla s profilací dle stávajících dvoukřídlých dveří mezi m. č. 02 a 04.
Nové dveře budou otočné, plné. Barva nových dveří viz. tabulka výplní. Kování bude předloženo
k odsouhlasení.
U dveří do m. č. 05 budou skleněné tabule nahrazeny plnou výplní.
Do m. č. 06 budou osazeny nové dveře. Dveře budou s obložkovou zárubní, otočné, plné.
Podrobně viz. tabulka výplní.

3.7. Malby a omítky
Všechny místnosti budou nově vymalovány vápenným nátěrem, barva – bílá.
Veškeré omítky budou realizovány se složením a zrnitostí materiálů shodným s opravovanými
omítky. Před aplikací budou provedeny vzorky, aby se složení a zrnitost nového materiálu co nejvíce
shodovalo s původním materiálem.

3.8. Instalace
V celém bytě budou provedeny nové vnitřní rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace, vytápění
a plynu. Nové rozvody budou provedeny ve stejných trasách jako stávající, případně nové rozvody
budou vedeny u podlahy v liště nebo viditelně (vytápění).
V bytové jednotce budou nově osazeny zařizovací předměty a baterie.
Do bytu bude z domovní chodby přivedeno potrubí plynu.
Bude proveden nový vývod instalací pro pračku.
Nové připojovací potrubí vodovodu, trasa: domovní chodba – m. č. 06
- V případě, že realizace udržovacích prací bytové jednotky č. 11 bude předcházet realizaci nového
vedení vodovodu domovní chodbou, bude realizována příprava pro napojení vody z chodby,
připojovací potrubí musí být opatřeno uzavíracími armaturami pro jeho následné napojení a ze strany
chodby bude dočasně zaslepeno. Bytová jednotka bude napojena na stávající rozvody vody.
- V případě, že realizace udržovacích prací byt. jednotky č. 11 bude následovat po realizaci nového
vedení vodovodu domovní chodbou, bude byt. jednotka č. 11 napojena rovnou na nový rozvod + bude
osazen nový vodoměr

4. Stavebně fyzikální řešení stavby
Navržená stavební akce neřeší akustické ani tepelně technické parametry stávajících konstrukcí
budovy – obvodové konstrukce jsou ponechány ve stávajícím řešení.

5. Vytápění a příprava TV
- Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV v řešeném bytě bude plynový závěsný
kondenzační kotel PROTHERM Panther Condens 12 KKO v sestavě se zásobníkem TV
Protherm B 60 ZD (60 litrů). Odkouření a přívod vzduchu bude koaxiálním potrubím
80/125 mm nad střechu vedeno stávající trasou odkouření od původního kotle. Nový plynový
kotel bude obsahovat integrovaný pojistný ventil (3 bary) a expanzní nádobu (8 litrů).
- Vytápění jednotlivých místností bude otopnými deskovými, resp. trubkovými tělesy viz
výkaz materiálu. Propojení jednotlivých otopných těles bude potrubím z mědi v systému
dvoutrubkové protiproudé otopné soustavy s nuceným oběhem otopné vody s oběhovým
čerpadlem integrovaným v plynovém kotli.
- Napojení plynového kotle na rozvody vnitřního plynovodu bude ze schodišťové chodby, kde
bude osazen nový plynoměr BK-G4. Nové rozvody plynovodu budou z mědi vedené, tak aby
splňovali příslušné normy.

6. Závazná stanoviska dotčených orgánů
Magistrát hlavního města Prahy – Odbor památkové péče – MHMP 783927/2021
-3-

a)
Vápenná štuková omítka na stěnách a stropu bude opravena materiály se složením a zrnitostí
materiálů opravované omítky. Výmalba stěn a stropu bude provedena vápenným nátěrem

- Tato podmínka je zapracována v PD. Viz. technická zpráva
Vypracoval: Ing. Martin Padevět

V Praze 06/2021
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Fotodokumentace vybraných výplní otvorů:

Foto 1 – okno m.č.01

Foto 2 – okno m.č.03

Foto 3 – okno m.č. 01

Foto 4 – okno m.č.04

Foto 5 – dveře m.č.04

Foto 7 – dveře m.č.01

Foto 6 – dveře m.č.02

