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1.

Původní část

1.1. Identifikační údaje stavby a investora
Název stavby:

Obnova bytové jednotky č. 20

Stupeň projektu:

Dle § 103 Stavebního zákona bez stavebního povolení či ohlášení stavby

Investor:

Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Generální projektant: Bianco Architects s.r.o., U Lužického semináře 97/18, 118 00 Praha 1- Malá Strana
Projektant části:

Bianco Architects s.r.o., U Lužického semináře 97/18, 118 00 Praha 1- Malá Strana

Datum zpracování:

10/2021

1.2. Zpracovatelé textové a výkresové části
Odpovědný projektant:

Ing. arch. Vojtěch Pošmourný, ČKA 4752

Vypracoval:

Ing. arch. Vojtěch Pošmourný

2.

Úvod

Předmětem projektové dokumentace je vypracování architektonice-stavebního řešení pro bytovou
jednotku Štěpánská 630/57. Tato část projektu řeší stavební úpravy. Projektová dokumentace je
vypracována ve shodě s platnými předpisy a normami legislativně ošetřující uvedenou
problematiku.

3.

Podklady zpracování projektu

• Zaměření objektu a původní projektová dokumentace
• Platné vyhlášky a normy
• Katalogové podklady výrobců
• Konzultace se zadavatelem

4.

Požadavky na ostatní profese

• Koordinace návrhů dílčích částí s projektantem části ASŘ.

5.

Architektonické a funkční řešení

Jedná se o stávající bytovou jednotku ve 4. NP bytového domu, která byla dočasně využívána pro
funkci kanceláře. Hygienické zázemí je dožilé, absentuje kuchyňská linka, některé podlahové krytiny
jsou taktéž dožilé, výplně dveřních a především okenních otvorů jsou dlouhodobě zanedbávány,
vyžadují generální opravu.
Do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno.
Vnitřní dělící příčky budou ze systému Ytong 50 a 75 mm.
Klempířské výrobky budou z tmavého titanzinkovaného plechu.
Obklady koupelen a za kuchyňskou linkou budou provedeny keramické glazované.

6.

Průzkumy a zkoušky

V místnosti 07 byla provedena sonda skladby konstrukce podlahy na úroveň svrchní hrany klenby.
Vzhledem k charakteru stavebních prací nebylo nutné zpracovávat další průzkumy ani zkoušky.

7.

Řešení stavby

7.1. Bourací práce
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V rámci stavebních úprav jsou navrženy následující bourací práce:
- demontáž dveří
- vybourání koupelny
- demontáž zařizovacích předmětů
- vybourání krytin (dlažby)
- demontáž krytin (vlysové podlahy v místnostech 03 - 06)
- vybourání určených zděných příček
- vybourání nového dveřního otvoru
- odstranění původních nátěrů a nesoudržností

7.2. Zemní práce
Bez požadavků.

7.3. Základy
Bez požadavků.

7.4. Svislé konstrukce
7.4.1. Nosné
Bez požadavků.

7.4.2. Nenosné
Dělící příčky budou zhotoveny ze systému Ytong 50 a 75 mm. Pro překlady budou použity válcované
profily IPE 140.

7.5. Vodorovné konstrukce
7.5.1. Stropy
Bez požadavků.

7.5.2. Střecha
Bez požadavků.

7.5.3. Podhledy
Podhledy nejsou uvažovány.

7.5.4. Podlahy
Stávající obnovená vlysová podlaha v místnosti 02 bude zachována, po čas stavby důkladně
ochráněna geotextilií a záklopem z OSB.
Vlysová podlaha v hale bude obnovena přebroušením a nátěrem tvrdým voskem.
Vlysy v ostatních místnostech (03, 04, 05 a 06) budou šetrně rozebrány a následně zpětně položeny,
přebroušeny a natřeny tvrdým voskem, podklad bude zpevněn za použití fermacellového podsypu
cca 0,5 - 1cm a desek fermacell 10+10. Prkenný záklop pod vlysy bude demontován.
V koupelnách 07, 08 bude zhotovena podlahová krytina z glazované keramiky 600x600 mm v dekoru
“Bílá Terrazzo” na podkladní cementovou mazaninu 50 mm separovanou asfaltovými
hydroizolačními pásy.
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V kuchyni 08 bude zhotovena podlahová krytina z glazované keramiky 150/200/300x1200 mm v dekoru
“dřevo dub” na podkladní cementovou mazaninu 50 mm separovanou geotextilií.
V místnostech hygienického zázemí a kuchyni budou zhotoveny mimo keramické obklady soklové
pásky 60 mm.
V místnostech s vlysovými podlahami budou použity jednoduché masivní dubové podlahové lišty 50
x 8 mm.

7.6. Výplně otvorů
Výplně dveřních a zejména okenních otvorů jsou dlouhodobě zanedbávány, vyžadují generální
opravu. Určené obložky dveřních výplní vyžadují částečné doplnění spodních částí. U veškerých
truhlářských výrobků bude odstraněna původní nátěrová hmota, prvky budou zabroušeny a
vytmeleny a následně opatřeny emailovým nátěrem v původní barevnosti.
Původní okenní výplně O03 a O04 nahradí vyzdívka z Luxfer 190x190 mm matné.

7.7. Izolace proti vodě, vlhkosti a radonu
V místnostech 07, 08 bude zhotovena podlahová krytina z glazované keramiky na podkladní
cementovou mazaninu 50 mm separovanou asfaltovými hydroizolačními pásy s napojením
hydroizolační stěrky na stěnách v místě sprchového koutu a vany.

7.8. Koupelny
Keramický obklad a dlažba viz 7.5.4., napojení rohů na 45° - kamenický roh.
Vana akrylátová rohová asymetrická “Santech Laguna” 168x95 cm, čelo podezděno, vyštukováno a
opatřeno omyvatelnými bílým nátěrem, nástěnná baterie termostatická bílá, vtok clic-clac kovový
bílý.
Umyvadla oválná přisazená na stěnu, podomítkové baterie chrom, sifony lahvové chrom, vtok clicclac kovový bílý.
Záchodová mísa závěsná, koup. 07 předstěnový systém, koup. 08 modul pro zazdění do niky.
Splachovací tlačítko ploché hladké bílé. Záchodové prkénko s pomalým zavíráním.
Otopné žebříky s elektrickou patronou PMH PLUTO lak bílý koup. 07 255x1500 mm, koup. 08 105x1500
mm.
Osvětlení zrcadla v koupelně 07 v rámci skříňky, v koupelně 80 zrcadlo v líci obkladu s horním
osvětlením, hranatý minimalistický design s matným difuzorem, bílá barva.
Sprchový kout v koupelně 08 - zástěna bezrámová s horní vodící lištou typu GELCO Dragon, chrom,
mléčné sklo matné. Sprchový set s hlavovou sprchou, tyčí, ruční sprchou a termostatickou hlavicí, bílý
lak. Odtokový žlab nerezový pro dlažbu.
Držák na wc štětku kovový “válec” bílý lak, držák toaletního papíru nástěnný “L” bílý lak.

7.9. Zámečnické výrobky
Bez požadavků.

7.10. Truhlářské výrobky
Viz 3.6. dojde k doplnění scházejících částí dřevěných obložek dveřních výplní.

7.11. Klempířské prvky
Bude provedena revize přechodové lišty a plechu ve vstupu na balkón, následně bude určen způsob
obnovy.

7.12. Úpravy povrchů
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Nové zdivo a začištění otvorů bude opatřeno vápennou omítkou a výmalbou v bílé barvě. Veškeré
stěny a rákosové stropy a klenba v místnosti č. 07 zasažená protečením budou opatřeny perlinkou do
lepidla a přeštukovány.
V hygienickém zázemí a za kuchyňskou linkou bude na stěnách použit keramický obklad.

7.13. Lešení a ochranné konstrukce
Návrh lešení atp. je plně na zodpovědnosti dodavatele stavby, který zvolí odpovídající způsob
realizace dle vlastního harmonogramu a v souladu s platnou legislativou.

8.

Hromosvodné zařízení

Bez požadavků.

9.

Závěr

Provádění konstrukcí bude v souladu s platnými vyhláškami, normami a technologickými předpisy
dodavatelů jednotlivých materiálů a systémů.
Projekt je zpracován v úrovni jednostupňové dokumentace.
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