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Dokumentace je zpracována podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 405/2017Sb.
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D.1

Účel objektu
Stavební úprava popsaná tímto projektem řeší udržovací práce, modernizaci a dispoziční změnu
bytu č.09 ve 3.NP domu ul Truhlářská 1099/31, Nové Město 110 00, Praha 1. Stavebníkem je: ÚMČ
Praha 1 - Odbor technické a majetkové správy Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 Jedná se o změnu
stávající stavby. Objekt bytového domu byl postaven cca před 150 lety. V bytě bude nově realizován
prostor koupelny a WC, proto je nutné provést dispoziční změny, které jsou patrné z výkresové
dokumentace. Zároveň budou v bytě provedeny nově veškeré rozvody instalací. Stávající WC
příslušící k bytu přístupné z podesty domovního schodiště nebude nadále užíváno.
Upravovaný byt je určen pro bydlení 1 až 2 osob.
Dispoziční řešení nového bytu je 1+KK.
Dosavadní způsob využití prostoru pro bydlení se provedením stavební úpravy popsané tímto
projektem nemění.

D.2

Zásady architektonického, výtvarného, materiálového, dispozičního a provozního
řešení stavby

D.2.1

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení
Stavební úprava popsaná tímto projektem nemění architektonické, výtvarné a materiálové řešení
fasády objektu. Stavební práce budou probíhat pouze uvnitř bytu v majetku stavebníka.

D.2.2

Dispoziční a provozní řešení
Původní podlahová plocha upravovaného bytu 31,75 m2
Nová podlahová plocha upravovaného bytu 31,44 m2
Dispoziční řešení nového bytu je 1+KK.

D.2.3

Řešení vegetačních úprav okolí
Není řešeno vzhledem k charakteru stavby – stavební úpravy bytu v bytovém domě.

D.2.4

Bezbariérové užívání stavby
Jedná se stavební úpravu uvnitř bytu. Nejedná se o veřejnosti přístupný prostor, v souladu
s vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, nemusí být navržen jako bezbariérový.

D.3

Konstrukční a stavebně technické řešení

D.3.1

Základní popis
Jedná se o stavební úpravu uvnitř stávajícího bytu. V bytě bude nově realizován prostor koupelny a
WC, proto je nutné provést dispoziční změny, které jsou patrné z výkresové dokumentace. V bytě
budou kompletně zrekonstruovány všechny povrchy konstrukcí, bude osazena nová kuchyňská
linka. V bytě budou provedeny nově rozvody ZTI, VZT a elektroinstalací. Zároveň bude provedeno i
nové topení el. přímotopy. V prostoru koupelny bude umístěn topný žebřík s elektrickou patronou.
Řešení jednotlivých profesí:
Vzduchotechnika
Odvětrání prostoru koupelna a WC bude nucené pomocí elektrického ventilátoru umístěného
v podhledu místnosti 1.03. Potrubí bude zaústěno do stávajícího stoupacího potrubí VZT, které je
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vyvedeno nad střechu objektu. Toto potrubí sloužilo k odvodu vzduchu od stávajícího sociálního
zázemí v bytě.
V prostoru nad sporákem bude umístěna elektrická cirkulační digestoř s uhlíkovým filtrem.
Elektro
Bude provedeno umístění nového bytového rozvaděče v předsíni nad vstupními dveřmi do bytu.
Budou provedeny nové rozvody elektroinstalací včetně koncových prvků v bytě. Pod okna budou
osazeny elektrické přímotopy.
ZTI
Budou provedeny nové rozvody vodovodu (SV, TV) a kanalizace v prostoru koupelny a WC a
směrem ke kuchyňské lince. V nice v předsíni lze umístit elektrický ohřívač TV se zásobníkem.
Vzhledem k malé vzdálenosti k výtokovým místům není třeba realizovat cirkulační potrubí TV.
Rozvody SV budou napojeny od stávajícího vodoměru, který je umístěn v nice ve zdivu. Nika bude
osazena novými dvířky 200/200 pro možnost odečtu vodoměru. Připojovací potrubí splaškové
kanalizace bude svedeno ke stávající stoupačce DN 100.
Projekty jednotlivých profesí nebyly na základě požadavku stavebníka zpracovány. Řešení
jednotlivých profesí bude probíhat na základě pokynů TDI na kontrolním dnu stavby!
D.3.2

Příprava území
Není řešeno vzhledem k charakteru stavby – stavební úpravy bytu v bytovém domě.

D.3.3

Bourací práce
V rámci stavební úpravy popsané tímto projektem budou vybourány následující konstrukce:
Příčka a zárubně dveří v rozsahu patrném z výkresové dokumentace.
Stávající zařizovací předměty v bytě byly vybourány s předstihem.
Stávající rozvody instalací v bytě budou kompletně vybourány.
Budou provedeny drážky ve zdivu pro umístění nových instalačních rozvodů dle pokynů TDI
v průběhu výstavby.

D.3.4

Výkopy
Není řešeno vzhledem k charakteru stavby – stavební úpravy bytu v bytovém domě.

D.3.5

Základy
Není řešeno vzhledem k charakteru stavby – stavební úpravy bytu v bytovém domě.

D.3.6

Svislé nosné konstrukce
Nejsou předmětem stavebních prací popsaných tímto projektem.

D.3.7

Vodorovné nosné konstrukce
Nejsou předmětem stavebních prací popsaných tímto projektem.

D.3.8

Komunikace – schodiště a výtahy
Nejsou předmětem stavebních prací popsaných tímto projektem.

D.3.9

Střešní konstrukce
Nejsou předmětem stavebních prací popsaných tímto projektem.
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D.3.10 Materiály a hlavní konstrukční prvky
Materiálové řešení jednotlivých konstrukcí je popsáno v jednotlivých kapitolách této zprávy.
D.3.11 Příčky
Příčky a předstěna z SDK budou ve spárách přetmeleny a zbroušena a opatřeny malbou, případně
obkladem. Rozměry a dispoziční řešení nových příček je patrné z výkresové dokumentace nového
stavu. Příčky budou založeny na konstrukci hrubé podlahy.
D.3.12 Výplně otvorů
Vstupní dveře do bytu 800/1970 budou osazeny nové – bezpečnostní včetně nové zárubně.
Dveře do koupelny budou osazeny nové, (bílá barva křídla i zárubně) do obložkových zárubní.
Stávající zárubeň dveří v bytě, bude vybourána. Dveře z chodby do pokoje budou osazeny nové,
(bílá barva křídla i zárubně) do obložkových zárubní.

D.3.13 Podlahy
V prostoru pokoje bude stávající
navoskována a přeleštěna.

podlaha

z dřevěných

parket

přebroušena,

přetmelena,

V prostoru stávající předsíně bude nejprve odstraněna stávající keramická dlažba. Po provedení
příčky bude v předsíni a v koupelně provedena nová nášlapná vrstva podlahy z keramické dlažby.
V prostoru koupelny bude dlažba osazena do hydroizolačního tmelu.
V prostoru stávajících dveří bude na styku různých typů nášlapných vrstev podlahy osazena
samolepící přechodová podlahová nerezová lišta.
D.3.14 Podhledy
Bude zřízen nový SDK podhled hladký v prostoru koupelny a WC. Spodní líc podhledu ve výšce
2600 mm nad č.p.
D.3.15 Komíny
Nejsou předmětem tohoto projektu.
D.3.16 Povrchové úpravy
Sádrokartonové příčky a předstěny budou přetmeleny, přebroušeny a vymalovány.
V koupelně budou provedeny keramické obklady do výšky dle popisu na výkresu.
Obklady keramické budou provedeny za kuchyňskou linkou.
D.3.17 Tepelné izolace
Není řešeno vzhledem k charakteru stavby – stavební úpravy bytu bytovém domě.
D.3.18 Akustické izolace
Předmětem stavební úpravy popsané tímto projektem nejsou nové mezi bytové stěny. Požadavky na
akustiku nejsou vzhledem k charakteru stavební úpravy.
Konstrukce podlah nejsou stavebními udržovacími pracemi zasaženy.
D.3.19 Hydroizolace
Není řešeno vzhledem k charakteru stavby – stavební úpravy bytu bytovém domě.
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D.3.20 Ostatní konstrukce
a) Truhlářské konstrukce
Bude provedena nová kuchyňská linka, nová dveřní křídla dvoukřídlých dveří a truhlářská repase
stávajících oken. Bude provedena údržba stávající parketové podlahy.
b) Zámečnické konstrukce
Nejsou předmětem tohoto projektu.
c) Klempířské konstrukce
Nejsou předmětem tohoto projektu.
d) Ostatní
Nejsou předmětem tohoto projektu.

D.4

Stavební fyzika

D.4.1

Tepelná technika
V rámci stavebních úprav popsaných tímto projektem nebude upravována (zateplována) stávající
fasáda objektu BD.

D.4.2

Akustika – hluk ze stavební činnosti
V průběhu výstavby dojde k dočasnému zhoršení vlivu stavby na okolní prostředí zvýšením hluku
v důsledku probíhající stavební činnosti. Toto se bude dodavatel snažit minimalizovat používáním
mechanizace v dobrém technickém stavu. Stavební práce budou probíhat pouze mezi 8 hodinou
ranní a 20 hodinou večerní. Pokud v podmínkách stavebního povolení nebude stanoveno jinak.

D.4.3

Akustika – hluk spojený s provozem objektu
Užívání bytu nebude zdrojem nadměrného hluku pro své okolí.

D.4.4

Vibrace – popis řešení
Toto se bude dodavatel snažit minimalizovat používáním mechanizace v dobrém technickém stavu.

D.4.5

Osvětlení / oslunění
Je zachováno stávající řešení, stávající okna budou ponechána beze změn, jejich velikost a poloha
se nemění.

D.5

Dodržení obecných požadavků na výstavbu / výpis použitých norem
Stavba splňuje platné předpisy platné v době vzniku této dokumentace, především:
11/2014 Sb hl. m. Prahy pražské stavební předpisy
Zák. č. 167-91 – Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění
Zák.č. 361/2000 Sb. – o provozu na pozemních komunikacích
Zák.č. 150/2000 Sb. – o silniční dopravě
Zák.č. 102/2000 Sb. – o pozemních komunikacích
Zák.č. 185/2001 Sb. – o odpadech
Zák.č. 355/1999 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních
komunikacích
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Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 125/1977 Sb. O
odpadech – Manipulace se zdraví škodlivými látkami
Vyhláška 361/2007 Sb., Podmínky ochrany zdraví při práci ve znění nařízení vlády č. 9/2013 Sb.,
Vyhláška 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb
Vyhláška 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyhláška 23/2008 Sb., o technických požadavcích požární ochrany staveb ve znění pozdějších
předpisů
Dokumentace byla zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.
Stavební zákon 183/2006 ve znění pozdějších předpisů

Ing. Petr Pejsar
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