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TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu
Předmětná jednotka je situována ve 3.nadzemním podlaží podsklepeného, pětipodlažního
objektu s obytným podkrovím, který je součástí blokové výstavby v ulici Liliová, na Praze 1. Stávajícím
konstrukčním řešením objektu je stěnový systém s původními klasickými stavebními materiály – zděné svislé
nosné konstrukce z pálených cihel, dřevěné trámové stropy se záklopem, nenosné dělící konstrukce – příčky
rovněž z cihelných materiálů. Předmětná bytová jednotka je prázdná, zařízena pouze zařizovacími předměty a
torzem kuchyňské linky, vše ve standardu druhé poloviny minulého století.
Na každém jednotlivém podlaží objektu jsou situovány dvě bytové jednotky. Předmětná bytová jednotka
je přístupná ze společné schodišťové chodby. Dispoziční řešení jednotky je tvořena centrální předsíní, do níž se
vstupuje ze společných domovních prostor. Z předsíně jsou přístupné místnosti sociálního zázemí, koupelna a
samostatné WC. Obě místnosti jsou situovány do centrální dispozice půdorysu objektu ke světlíku. Obytné
místnosti jsou orientovány jak na jihozápad, do ulice Liliové (04 pokoj), tak na severovýchod do dvorní části (01
kuchyň, 02 pokoj). Z centrální předsíně je přístupná též místnost 03 šatna, která nemá okenní otvory a není tedy
prosluněna a přirozeně větrána. Tato místnost vznikla sloučením původní komory a šatny. V původním
dispozičním řešení byla tato komora přístupná z předsíně, jednokřídlými dveřmi (nyní stavební otvor zazděn) a
prostor šatny pravděpodobně přístupný jak z předsíně stávajícími, zachovanými dvoukřídlími dveřmi tak
stavebním otvorem z přilehlé obytné místnosti (02 pokoj) dnes zazděn tenkou vyzdívkou.
Vnitřní i vchodová dveřní křídla jsou plná, případně částečně prosklená (do místnosti 01 kuchyně),
kazetová, zavěšena do dřevěných obložkových zárubní. Okenní výplně stavebních otvorů na fasádě jsou
dřevěná špaletová. Okno do světlíku je zaskleno dvojsklem v jednoduchém dřevěném rámu (novodobé,
pravděpodobně realizováno při posledních stavebních úpravách).
V bytové jednotce došlo minimálně k jedněm stavebním úpravám. Bohužel se nedochovalo žádné
rozhodnutí či projektová dokumentace zachycující rozsah. Stavební úpravy proběhly pravděpodobně v první
polovině devadesátých led minulého století. Stavebními úpravami byly dotčeny místnosti sociálního zázemí
(koupelna a samostatné WC). Dispozičním zásahem bylo sloučení dvou malých místností při štítové stěně,
přiléhající k sousednímu objektu, místnosti komory a šatny. Vznikla tak jedna větší místnost přístupná z předsíně,
avšak bez okenních otvorů (nevětratelná, neosluněná). V rámci těchto stavebních úprav došlo k obložené
společné (tenké) stěny se sousední bytovou jednotkou, heraklitovými deskami. Toto obložení mělo za cíl
akustický útlum a současně získání možnosti provedení elektro instalací na této stěně. V rámci stavebních úprav
byla instalována kuchyňská linka do místnosti stávající kuchyně, včetně přivedení instalací vodovodu a splaškové
kanalizace (napojeno na instalace WC, vedeno v podlaze a stěně). Dále byl v kuchyni realizován dřevěný obklad
a demontovatelná dřevěná polopříčka.
Vizuální prohlídkou bylo konstatováno, že byt vykazuje známky užívání, drobné trhliny ve zdivu
v místech zazdívek původních stavebních otvorů a známky zatečení z bytové jednotky o podlaží výše (jednalo se
o ojedinělý případ), které však neohrožují statiku či funkci bytu.

2. Technický popis stavby a jejího technického zařízení
Stavební řešení navrhovaných prací bytu je přizpůsobeno konstrukčnímu řešení stávajícího objektu,
který je zděný z cihelných materiálů s dřevěnými trámovými stropy se záklopem. Navrhované stavební práce
se týkají pouze interiéru bytu a navrhují dispoziční přesun sociálního zázemí - koupelny, odpovídající
současnému standardu bydlení, a řeší soulad s hygienickými předpisy. Úpravy nezasahují do nosných
konstrukcí.
Stávající polyfunkční dům, situovaný v řadové zástavbě bytových domů v Liliové ulici na Starém
Městě, je připojen na veškeré veřejné inženýrské sítě technické infrastruktury. Samotný byt č.5 v 3.NP je
elektrifikován, plynofikován a napojen na domovní vodovod a kanalizaci. Vytápěn je ústředním vytápěním se
zdrojem v plynovém kotli (který je v současné době demontován a odstraněn). Ohřev TUV byl též zajištěn
plynovým kotlem.
Navrhované stavební práce způsob vytápění a ohřev TUV nemění. V předmětné bytové jednotce bude
umístěn nový plynový kondenzační kotel s odvodem spalin a přívodem spalovacího vzduchu koaxiálním
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vedením vyvedeným nad střechu objektu za pomoci stávající trasy původního odvodu spalin od původního
kotle.

a) Bourané konstrukce
-

-

-

Vybourání dveřního stavebního otvoru do nové místnosti 09 koupelny. Stavební otvor
v přibližném umístění původních dveří.
(Postup bourání stavebních otvorů v nosných a nenosných stěnách detailně popisuje technická
zpráva profese AS, kap.2a)
Vybourání zděných konstrukcí zazdívky původního stavebního otvoru (mezi 02 pokoj a 03
šatna)
Provedení drážek pro navrhované instalace (voda, kanalizace, elektro)
Odstranění podlahové krytiny 06 koupelny a 07 WC (keramická dlažba), částečně 03 šatna
(dřevěné vlysy); odstranění podlahové krytiny 01 kuchyně, 05 předsíň (oboje PVC)
Odstranění souvrství konstrukce podlahy v navrhované místnosti 09 koupelna (bude
odstraněno souvrství konstrukce podlahy až na prkenný záklop trámové nosné konstrukce
stropu). Je nutné dbát zvýšené opatrnosti na hraně s ponechanou kcí podlahy místnosti 08
pracovní kout, tak aby nedošlo k vysypání stávajícího zásypu.
Odstranění keramického obkladu (01 kuchyň, 06 koupelna, 07 WC)
Demontáž zařizovacích předmětů, vč. kuchyňské linky
Očištění degradovaných míst výmaleb, případně omítek
V zazdívce (z prostoru světlíku nezaomítané) stavebního otvoru do světlíku původního okna
z 06 komory budou vybourány dva stavební otvory ø180mm (vývod VZT z koupelny, pasivní
odvětrání 06 komory)

Při bouracích pracech je nutné dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti stavebních konstrukcí společných předmětné a
sousední bytové jednotce. Tyto konstrukce jsou slabé a existuje reálná možnost jejich porušení.
Postup provádění podchytávek při bourání a rozšiřování otvorů v nosných stěnách
Podchytávky při bourání či rozšiřování stavebních otvorů v nosných stěnách se provádí vždy na 2 fáze tak, aby
byly vždy min. 2/3 tloušťky stěny nad bouraným otvorem bezpečně přenášeny do nižších konstrukcí. Nejprve
budou ve zdivu vysekány v požadovaných pozicích kapsy za účelem betonáže betonových roznášecích loží pod
vkládané nosníky. Tl. loží na výšku bude vždy min. 150 mm a délky min. 200 mm. Po zatvrdnutí betonu
roznášecích loží bude z jedné strany stěny v požadované výšce vysekána ve zdivu drážka pro vložení ocelového
nosníku. Hloubka drážky bude vždy max. 1/3 tloušťky stěny. Do drážky bude vložen ocelový nosník (nosníky) za
dodržení požadovaného uložení na betonových loží min. 150 mm (pokud není uvedeno jinak). Nosník bude
uložen na lože do terčů čerstvého cementového tmele. Spára mezi nosníkem a nadlehlým stávajícím zdivem
bude vyklínována za účelem aktivace nosníku tak, aby nedošlo k nežádoucímu sednutí zdiva a rozvoji trhlin při
průhybu přitíženého nosníku. Následně bude spára řádně zainjektována rozpínavou maltou. Po zatvrdnutí
injektáže ve spáře nad nosníkem bude provedeno stejným postupem vložení druhého ocelového nosníku
(nosníků) podchytávky z druhé strany stěny. Po zatvrdnutí injektáže ve spáře nad druhým nosníkem lze přistoupit
k vybourání zdiva pod nosníky za dodržení předepsaného uložení ocelových nosníků podchytávky na betonová
lože. Zbývající zdivo mezi nosníky bude zajištěno proti uvolnění a případnému vypadnutí opásáním podchytávky
rabitzovým pletivem, popř. jinak alternativně.
Bourání otvoru v nenosných stěnách bude provedeno za dodržení výše uvedeného postupu a principu,
avšak kapsy pro maltové lože, drážka a následný stavební otvor budou bourány na celou tloušťku stěny.
POZNÁMKA: V případě, že zdivo bude vykazovat známky degradace (drolení malty ve zdivu, maltu lze
vyškrábnout prstem,…) je nutné provést zkoušku pevnosti zdiva a výsledky porovnat se statickým výpočtem,
který bude vypracován přizvaným statikem.

4
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU, byt č.5, 3.NP, Liliová 1069/16, 110 00 Praha 1 Staré Město Praha 1

Technická zpráva

b) Nové konstrukce
Stavební úpravy navrhují rozdělení místnosti 03 šatna, dle původní dispozice bytu (rozdělení bylo
odstraněno při provedených úpravách bytové jednotky koncem minulého století), vestavbu sociálního zázemí
(koupelny) do nově vymezené části původní místnosti 03 šatny. Dále revitalizují interiér dle soudobích
standardů bydlení (renovace povrchů podlah, stěn, stropů, výplní stavebních otvorů, atd).
Na hrubou konstrukci podlahy místnosti 03 šatna bude založena konstrukce lehké dělící stěny SDK,
která rozdělí citovanou místnost, dle původního stavebního řešení (dělící stěna byla odstraněna během
posledních stavebních úprav, které byly provedeny v bytové jednotce cca před 30 lety). Tato lehká dělící
konstrukce vymezí místnost nové koupelny přístupné z předsíně bytu a místnost pracovního koutu, který
bude nově propojen s místností 02 pokoje. Toto propojení místností bude realizováno v původní, zazděné
(pravděpodobně opět během posledních stavebních úprav). Místnost původní koupelny bude (po demontáži
zařizovacích předmětů, odstranění keramického obkladu a zejména zazdění nik oslabujících zděné
konstrukce společní se sousední bytovou jednotkou na minimum) sloužit jako komora. Stávající WC bude
zachováno, pouze dojde k náhradě keramické klozetové mísy a keramického obkladu a dlažby za nové.
Podlahové krytiny, dřevěné vlysy v obou pokojích a pracovním koutu budou repasovány, dřevěné lišty budou
doplněny, v místnosti kuchyně a předsíně bude položena nová podlahová krytina laminátové lamely (namísto
stávajícího PVC). V místnosti nové koupelny bude provedena nová skladba podlahy (systémová skladba
provedena suchou cestou) na níž bude nalepena nová keramická dlažba. Stěny a strop jednotlivých
místností budou opatřeny novou výmalbou, degradovaná místa opatřeny novou omítkou a štukem.
Nové rozvody vody budou napojeny na stávající napojovací místa na páteřních instalacích za bytovými vodoměry,
v místnosti WC a původní koupelny. Ohřev teplé užitkové vody bude zajištěn novým plynovým kondenzačním kotlem,
který zajistí i vytápění bytové jednotky. Splaškové vody budou svedeny od jednotlivých nových zařizovacích předmětů
do stoupacího potrubí (původní koupelna a WC). Nové rozvody elektro budou napojeny na nový bytový rozvaděč.
Potřeby a spotřeby médií, hospodaření s dešťovou vodou (objektu), celkové produkované množství a druhy
odpadů a emisí se nemění oproti původnímu stavu.
Celková stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu užívání nemělo za následek:
zřícení stavby nebo její části
větší stupeň nepřípustného přetvoření
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku
většího přetvoření nosné konstrukce
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině
POZNÁMKA: Po odhalení stavebních konstrukcí v místech navržených ocelových překladů je nutné na místě
posoudit a odsouhlasit vhodnost návrhu odpovědnou osobou.
-

b.1)

Základy
Stávajících základových konstrukcí objektu se navrhované stavební práce v předmětné bytové jednotce

netýkají.

b.2)

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce objektu nebudou navrhovanými stavebnímu úpravami dotčeny. Drážky pro
rozvody technických instalací budou do zdiva frézovány (nikoliv zasekávány). Prostupy budou provedeny
vrtáním. Provedení rozvodů musí být řešeno tak, aby se minimalizoval zásah do historických konstrukcí.

b.3)

Vodorovné nosné konstrukce

Stávajících vodorovných nosných konstrukcí objektu se stavební úpravy rovněž netýkají.
V dělící konstrukci mezi 05 předsíní a nově vymezenou místností 09 koupelny bude proveden nový
stavební otvor pro osazení nových interiérových dveří. Před zahájením bouracích prací je nutné potvrdit či
dementovat existující překlad původních (zazděných) dveří do původní komory. Způsob bourání stavebního
otvoru je detailně popsán v kapitole 2.a výše. Překlad dveřního otvoru bude proveden z ocelového nosníku
HEA140 uloženého minimálně 200mm na obou stranách.
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b 4)

Schodiště

Navrhované stavební práce budou probíhat výhradně v interiéru předmětné bytové jednotky, konstrukce
schodiště v objektu nebude těmito pracemi dotčena.

b.5)

Příčky

Dělící příčka bude provedena ze systému suché výstavby (SDK konstrukce) s vloženým tepelným
izolantem. Místnost sociálního zázemí (koupelny) bude vymezena vůči pracovnímu koutu systémovou konstrukcí
(profily UA,UW,CD,CW,UA) na níž bude jednovrstvým záklopem montovány sádrokartonová deska. Z prostoru
pracovního koutu budou použity desky standardní bílé (desky bez zvláštních nároků), z prostoru sociálního
zázemí desky impregnované do vlhkého prostředí (zelená deska). Do dělící konstrukce, v místě instalace tělesa
UT bude provedena výdřeva pro bezpečné uchycení tohoto tělesa.
Hrubé konstrukce SDK desek (spoje desek, hlavičky upevňovacích vrtů) budou zatmeleny stěrkou
Uniflott a následně přebroušena.
Niky ve stávajících zděných konstrukcích (viz výkresová část) budou zazděny (vyplněny) cihlami plnými
pálenými na maltu vápenocementovou. Vyzdívka bude provázána se stávajícími zděnými konstrukcemi,
kotevními pásky, případně ocelovým trnem, vloženým do každé třetí spáry.

b.6)

Krov, střecha
Navrhované stavební práce v interiéru bytu se netýkají konstrukce krovu ani střechy objektu.

b 7)

Komín

Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu od/k navrhovanému plynovému kondenzačnímu kotli bude
zajištěn novým koaxiálním potrubím vyvedeným nad střechu objektu v trase stávajícího kouřovodu ve světlíku.
Komínová vložka (koaxiální potrubí) nepřesáhne stávající úroveň hlavy kouřovodu. Na kouřovod nebude
osazována žádná hlavice.

b.8)

Výplně otvorů

Okenní výplně stavebních otvorů bytové jednotky jsou dřevěná, špaletová s jednoduchým zasklením.
Technický stav oken je dobrý. V rámci navrhovaných stavebních prací budou pouze obnoven nátěr interiérových
křídel okenních výplní. Okno do světlíku, z místnosti WC, nebude stavebními úpravami nijak dotčeno.
Vstupní dveře do bytové jednotky budou zachovány a nebudou stavebními úpravami dotčeny.
Interiérové dveře v bytové jednotce jsou dřevěné, kazetové s plnou, případně s částečně prosklenou (dveře do
kuchyně) výplní. Před zahájením repase dveřních výplní je nutné jejich odstrojení od koncových prvků Elektro
(slaboproudé). Dveřní výplně budou repasovány, zbaveny původních poškozených nátěrů, opatřeny nátěry
novými a znovu osazeny. Repasí povrchu budou též dotčeny obložkové zárubně. Barva nového nátěru bude
odpovídat barvě původního (nutno vyvzorkovat! a odsouhlasit zástupcem stavebníka). Skleněná výplň, jež je
poškozena bude vyměněna. Všechny interiérové dveře budou opatřeny novým kováním. Dveřní kování nutno
vybrat dle podoby stávajících a nechat odsouhlasit zástupcem stavebníka.
Do předsíňové dělící konstrukce budou vsazeny nové interiérové dveře pro vstup do místnosti koupelny.
Dveře budou dřevěné, obložkové, jednokřídlé s křídlem kazetovým, v rozměru 700x1970mm. Barva a členěné
dveřního křídla, a současně dřevěné obložky bude vybráno dle stávajících interiérových dveří.

b.9)

Povrchy stěn, podlahy, podhledy

Fasády objektu nebude navrhovanými stavebními pracemi dotčena.
Interiérové povrchy stěn a stropů obytných místností budou podrobeny vizuální prohlídce, kdy budou
vytypována degradovaná místa (odchlipující malba, drolící se štuk apod…). Tyto následně budou očištěna na
hrubou stavební konstrukci, případně celistvou, neporušenou vrstvu a zpětně vyspravena (štuková vrstva,
výmalba). Jedná se zejména o část stropu v místnosti 05 předsíně, kde jsou známky (mapy) po zatečení
z horního patra.
Stěny a strop budou opatřeny novou výmalbou. Aplikace nátěru i podnátěru, stávajících povrchů stěn a
stropu, zaručí zachování paropropustnosti. Způsob ručního nanášení přispívá k následnému dojmu a optickým
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kvalitám. Výmalba bude vápenná nebo hlinková s max. podílem akrilátu do 4% u nátěru i podnátěru. Celý proces
bude aplikován natěračskými štětkami. Barevnost bude respektovat poslední hodnotné řešení (nutno vyvzorkovat
a předložit ke schválení stavebníkem).
Nová dělící konstrukce SDK bude opatřena stěrkou uniflot a následně, strana orientované k pracovnímu
koutu, napenetrována a opatřeny výmalbou (barevnost viz výše). Stěny místnosti koupelny budou obloženy
keramickým obkladem do výšky 2000mm (do úrovně zárubně dveří).
Stěny WC budou obloženy keramickým obkladem do výšky 2000mm. Dále bude proveden obklad stěny
za kuchyňskou linkou v úrovni mezi horními a dolními skříňkami, rozsah viz návrh kuchyňské linky.
V 06 komory budou stěny opatřeny novým štukem (plocha po odstraněném keramickém obkladu), a
následně opatřeny výmalbou viz obytné místnosti.
V ploše navrhované místnosti 09 koupelny bude, po odstranění souvrství konstrukce podlahy,
zkontrolován prkenný záklop trámové konstrukce stropu. Případné uvolněné prvky budou znovu uchyceny
(přitlučení volného prkna ocelovým hřebíkem do stávajícího trámu), následně budou obnažené dřevěné prvky
ošetřeny bezbarvým fungicidním nátěrem. Na takto připravený povrch bude provedena skladba konstrukce
podlahy (povedena jako systém) např.: Fermacell:
-separační vrstva
-EPS150 ( kladený ve dvou vrstvách, nakříž) 100mm
-separační vrstva
-vyrovnávací podsyp 100mm
-2x12,5mm sádrovláknitá deska + nakašírovaná 10mm dřevovláknitá deska celkem 35mm
-spárovací tmel (spáry a upevňovací prvky)
-základní nátěr
-tekutá fólie (2xnátěr) vč všech doplňků (těsnící pásky)
( Hydroizolační nátěr musí být vytažen min. 200mm nad úroveň podlahové krytiny, v místě sprchového
koutu budou hydroizolačním nátěrem opatřeny kontinuálně i stěny do výšky horní hrany obkladu.)
-flexibilní lepidlo na obklad a dlažbu
-nášlapná vrstva keramická dlažba
Do stávající konstrukce podlahy (vyjma odstranění podlahové krytiny a stavebních přípomocí ZTI a UT)
nebude zasahováno.
V místnosti 01 kuchyně a 05 předsíň bude položena nová podlahová krytina, laminátové lamely na
kročejovou izolaci (miralon).
Stávající podlahová krytina místností 02, pokoj, 08 pracovní kout, 04 pokoj, bude repasována
přebroušením, vyspravením, či doplněním degradovaných místa opatřena novým nátěrem (lakem). Dřevěné lišty
budou doplněny.
V místnosti 05 předsíň a 09 koupelna bude realizován SDK podhled. Jedná se o hladké sádrokartonové
podhledy, jedenkrát opláštěné, z desek obyčejných nebo v koupelně odolných vlhkosti, s izolací z minerálních
vláken v prostorách s umístěním ventilátorů nebo VZT rozvodů. Pro obsluhu zařízení nad podhledem budou
osazena revizní dvířka.
Je nutné provést jak novou skladbu podlahy (Fermacell), tak hydroizolační opatření celistvým
systémovým řešením jediného dodavatele, včetně systémových doplňků.

Ostatní výrobky
V navržených podhledech budou umístěny dva kusy revizních dvířek o min. rozměru 400x400mm.
Odvod vzduchu z místnosti 09 koupelna a 06 komory bude zakryt na neomítané zazdívce původního okna ve
světlíku protidešťovou žaluzií 2x 220x220 celkový rozměr. Sprchová vanička bude opatřena skleněnou zástěnou.
V místnosti 01 kuchyně bude instalována nová kuchyňská linka.

b 10) Ostatní konstrukce
Nejsou dotčeny, nejsou obsaženy.
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c) Technické vybavení
Úpravy bytových instalací se týkají pouze vnitřních bytových rozvodů a nemají vliv na páteřní nebo domovní
instalace, na něž budou pouze napojeny přes stávající odbočky.

-

Zdravotně technické instalace

Před zahájením prací je nutno ověřit stávající dimenze a trasy instalací, zejména instalace splaškové
kanalizace.
Nově navrhované zařizovací předměty v koupelně i kuchyni budou napojeny na rozvody vodovodu i
kanalizace k původním stoupacím potrubím. Potrubí studené vody bude napojeno vždy až za bytovým
vodoměrem. Teplá voda bude připravována v novém kombinovaném kondenzačním kotli.
Vnitřní rozvody vody budou provedeny z plastových trubek Ekoplastik PPR RCT EVO PN20. Potrubí bude
izolováno návlekovou PE izolací – studená voda o tloušťce stěny 9 mm, teplá voda vedená v drážce ve stěnách
izolací v tloušťce dle tabulky níže.
Dle vyhlášky 193/2007 Sb.
teplota
okolí

Materiál - médium

profil

tl. Izolace

Studená voda (plast) PN 16

D 16
D 20
D 25
D 32
D 40
D 50

15°C
15°C
15°C
15°C
15°C
15°C

9 mm
9 mm
9 mm
13 mm
13 mm
13 mm

Teplá užitková voda (plast) PN
20

D 16
D 20
D 25
D 32
D 40
D 50

15°C
15°C
15°C
15°C
15°C
15°C

25 mm
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
30 mm

Studená voda (plast) PN 20
v drážce

D 20
D 25

15°C
15°C

5 mm
5 mm

Rozvody je nutné izolovat nejen kvůli tepelným ztrátám, ale také kvůli dilataci a možnému poškození. Proto
je nutné izolovat i kolena a odbočky.
Na potrubí budou též dodrženy dilatace, tzn. umístění PB (pevných bodů) a KP (kluzných podpor) dle
montážních předpisů výrobce potrubí.
Montáž a instalace vodovodních rozvodů musí zajistit bezporuchový provoz objektu. Potrubí bude
upevňováno pomocí připevňovací techniky vyššího standardu např. HILTI.
Výtokové baterie budou standardní řady, pákové chromované. Přesné typy budou určeny investorem.
Odkanalizování nových zařizovacích předmětů bude napojeno na stávající splaškové potrubí kanalizace
(klozet a kuchyňská linka na stoupací potrubí v rohu WC, koupelna na stoupací potrubí v rohu komory). Minimální
spád připojovacího potrubí je 3%, Ø 40÷110.
Po dokončení instalací bude provedena revize nových instalací dle ČSN (tlaková zkouška, zkouška těsnosti):
Před uvedením vodovodu do provozu je nutné jej propláchnout a desinfikovat dle ČSN 73 6660 Z1. Desinfekce se
provede roztokem chlornanu sodného, min. 33 ml/m3. Proplach potrubí bude potrubím profilu min 1". Po dobu dezinfekce a
proplachu musí být zabezpečené, že voda s přídavkem dezinfekčního přípravku nemůže proniknout do provozované
rozvodné sítě, to bude zabezpečeno uzavřením šoupat.
Před předáním stavby a kolaudací musí dodavatel zajistit protokol o tlakové zkoušce vodovodu a protokol o provedení
desinfekce vodovodu.
Projektant určuje následující způsob tlakové zkoušky potrubí:
- potrubí bude natlakováno na zkušební tlak 1,0 MPa (1,5 x provozní tlak 0,6 MPa). Teplota musí být nad bodem
mrazu. Bude použita voda pitná. Po dobu 15 min. bude přerušeno čerpání a po 15 min. bude provedeno opětovné dorovnání
na zkušební tlak
- následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut
- zkouška je vyhovující, pokud za posledních 15 min. tlakové zkoušky nepoklesne tlak o více než 0,02 MPa
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-

v případě, že vodovod nevyhoví, je nutné závadu odstranit a zkoušku opakovat

Před osazením zařizovacích předmětů je nutno provést zkoušku vodotěsnosti. Potrubí se naplní vodou o přetlaku min. 3
kPa. Zkouška trvá 1 hodinu, za tuto dobu nesmí dojít k většímu úniku než-li 0,1 l.h1.
Další zkouška bude provedena po osazení zařizovacích předmětů a naplnění zápachových uzavírek. Zkouška
plynotěsnosti se provádí zapáchajícím nevýbušným, nejedovatým nebo barevným plynem. Potrubí se natlakuje na tlak 0,4
kPa. Není- li po půlhodině v objektu vidět ani cítit zkušební plyn je potrubí vyhovující.
Zkoušky kanalizace budou prováděny za přítomnosti technického dozoru investora.

-

silnoproudá elektroinstalace

Samostatnou složkou předkládané projektové dokumentace je část Elektro – silnoproud. Realizace
elektroinstalací bude provedena dle platných ČSN odpovědnou osobou a před zahájením užívání bude na bytové
instalace elektro provedena revize.

-

vzduchotechnika

Bytová jednotka bude větrána přirozeně otvíravými okny. Koupelna bude podtlakově odsávána malým
potrubním ventilátorem. Ventilátor bude umístěn v podhledu odsávané místnosti. Příslušný ventilátor bude
vyfukovat odsávaný vzduch do světlíku. Úhrada odsávaného vzduchu bude podtlakem z okolních prostor přes
dveře bez prahu, kde stavba zajistí potřebnou mezeru s ohledem na max. rychlost 2m/s proudění vzduchu ve
štěrbině s ohledem na odsávané množství vzduchu.
Do výfuku ventilátoru bude osazena těsná zpětná klapka zabraňující případným přefukům či pronikání
venkovního vzduchu do bytů v případě, že příslušný ventilátor nebude v chodu.
Veškeré odsávací VZT potrubí bude ve vodotěsném provedení. U předmětného potrubí bude proveden
odvod kondenzátu. Výfukové VZT potrubí musí být ve své přetlakové části v třídě těsnosti min. C.
Spouštění ventilátoru bude z příslušné odsávané místnosti samostatným vypínačem s kontrolkou chodu
– zajistí profese Elektro.
Místnost 06 komory bude odvětrána pouze pasivně provětrávací mřížkou do prostoru světlíku.

- vytápění
V předmětné bytové jednotce je navrženo ponechání stávajícího ústřední vytápění se zdrojem v nově
instalovaném plynovém kondenzačním kotli. Navržený kotel bude umístěn v místnosti předsíně. Odvod spalin a
přívod spalovacího vzduchu koaxiálním vedením vyvedeným nad střechu objektu v trase původního odvodu
spalin od původního kotle. Tělese ústředního vytápění budou zachována, pouze budou opatřena novým nátěrem,
a budou doplněna další dvě tělesa (08 pracovní kout a 09 koupelna), nový rozvod otopné vody bude veden
v konstrukci podlahy. Nedílnou, samostatnou složkou předkládané dokumentace je projektová dokumentace
Ústředního vytápění.

-

plynovod

Stávající instalace plynu v bytové jednotce nebude dotčena. Na chodbě, před vstupními dveřmi do
bytové jednotky, bude znovu instalován plynoměr na stávající instalace. Polohu dokumentuje samostatná složka
– Ústřední vytápění.
POZNÁMKA:
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky 499/2006 a nenahrazuje prováděcí,
dodavatelskou dokumentaci dílenskou či výrobní. V dalších stupních projektové dokumentace musejí být zpracovány
patřičné podrobnosti.
Při realizaci díla je nutné dodržet pracovní postup a materiálový návrh výrobce dodávaných konstrukcí (např.:
konstrukce podlahy, příček, SDK podhledu, hydroizolací apod…)
Typ koncových prvků a zařizovacích předmětů, materiál a barevnost povrchů podlah stěn a stropů, vzhled dveřních
křídel musí odsouhlasit investor stavebních prací.
Vymezení účelu a možností použití projektové dokumentace
Veškeré parametry díla musí být v souladu s platnými právními úpravami a normami, obecně závaznými právními
předpisy, ČSN, ČN.
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Tuto dokumentaci není přípustné neautorizovaně upravovat, doplňovat, měnit ani rozmnožovat, na dokumentaci se
vztahují v plném rozsahu autorská práva dle platných zákonů.
Za použití jakékoliv neautorizované kopie této dokumentace nenese její autor odpovědnost.
Za použití této dokumentace v rozporu s jejím vymezeným účelem nenese její autor a zhotovitel jakoukoliv
zodpovědnost.
Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou veškeré textové a výkresové části. Pokud jsou tyto nedílné části v
rozporu mezi sebou (výkresy/texty), je povinností GD při zjištění této skutečnosti vyžádat si od GP doplnění či zpřesnění
projektové dokumentace, aby údaje v jednotlivých částech byly jednoznačné a srozumitelné. Povinností GP je tyto informace
poskytnout a uvést do souladu v co nejkratším termínu. Před vyjasněním nesrovnalostí ze strany GP nesmí být dotčené
práce prováděny.
Dodavatel stavby je povinen neprodleně písemně upozornit investora v případě zjištění rozporu mezi skutečností
zjištěnou na staveništi a předpoklady uvedenými v projektové dokumentaci.
Jednotlivé prvky a konstrukce nesmí být odměřovány z výkresové dokumentace. V případě nejasností rozměrů je
nutné kontaktovat GP a vyžádat si doplňující podklady.
Stanovení priorit a postupů pro případ nesrovnalostí zjištěných v dokumentaci
V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že:
•
výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému
datu
•
textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy
•
bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před
dokumentací dřívějšího data
•
v případě, že by byl v dokumentaci jakýkoliv parametr či položka zadán vícekrát s odlišnými
specifikacemi, platí vždy technicky nejdokonalejší řešení
•
při zjištění zásadních nesrovnalosti upozorní dodavatel na tuto skutečnost zpracovatele projektové
dokumentace a vyjasní požadované parametry se zpracovatelem dokumentace, zpracovatel dokumentace je povinen
rozpory v jednotlivých částech projektové dokumentace uvést do souladu
Obecně (dodavatel musí všechny níže uvedené informace zohlednit v cenové nabídce):
Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma, a proto odpovědností
účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré
dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.
Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu a
Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou
tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani
Objednatele.
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a
je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele.
V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této cenové
nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za plně porozuměné
požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků.
Je požadováno podrobné popsání těch výrobků (včetně specifikace jejich výrobců), jež byly použity při sestavování
nabídkové ceny.
V souladu se zněním zákona o ZZVZ všechny ve výpisech, ve zprávách a ve výkresech uvedené výrobky slouží
pouze jako vzorové příklady. To znamená, že mohou být nahrazeny jiným výrobkem stejného vzhledu, stejných nebo lepších
technických parametrů se stejnou nebo delší životností. Každý z těchto výrobků bude na stavbě vyvzorkován a písemně
odsouhlasen zástupcem projektanta a investora. Realizační firma zodpovídá za dodržení technických předpisů výrobců a
splnění normových požadavků na uvedené konstrukce.
Technický standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci formou popisu výrobku
(či výrobce), který příslušný standard reprezentuje.
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Jestliže Zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu, než je uvedeno zde nebo ve výkresové dokumentaci pro
výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden nabídce.
V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku, anebo kdy Zhotovitel navrhuje
jiný rovnocenný výrobek, musí Zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení projektantovi.
Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace pro
výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky.
Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou
dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny
importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními
požadavky.
Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a
případných neshod týkajících se kvality materiálu.
Dílenská dokumentace (Výrobní dokumentace)
Dokumentace nenahrazuje v žádné své části výrobní dílenskou dokumentaci, tato bude průběžně zpracovávána
dodavatelem stavby a bude jeho povinností ji před výrobou předkládat GP a investorovi k odsouhlasení, bez předchozí
dohody není možné oproti předané dokumentaci v rámci výrobní dílenské dokumentace cokoliv měnit.
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