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Předmět projektové dokumentace
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy bytové jednotky ve druhém podlaží objektu bytového domu v ulici
Štěpánská 55, Praha 1

1. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení
Cílem stavebních úprav je provést celkovou nutnou modernizaci předmětné bytové jednotky a tím pozvednout
technické zhodnocení bytové jednotky.
.

2. Bezbariérové užívání stavby
Není předmětem dokumentace.

3. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby, bourací práce
Bourací práce:
-

Vybourání nepůvodní vestavby WC
Vybourání nenosné dělicí příčky mezi chodbou a pokojem
Budou odstraněna nepůvodní dveřní křídla vč. Zárubní – patrno z výkresové části projektové dokumentace
Budou odstraněny původní nášlapné vrstvy (PVC, koberec).
Budou odstraněny i podkladní desky (příp. prkna) pod těmito nášlapnými vrstvami.
Budou odstraněny původní zařizovací předměty
Budou odstraněna lokální plynová topidla WAW, původní odkouření bude zazděno.
Bude odstraněno původní připojovací potrubí vodovodu, kanalizace, plynovodu a původní rozvody elektroinstalace
vč. Koncových prvků.
Budou vybourány otvory pro nové dveře, nově vybouraný otvor bude zajištěn osazením válcovaných nosníků IPN
180 v nadpraží.
Dojde k otlučení degradovaných a nesoudržných částic původních omítek stěna a stropů (mimo plánované SDK
podhledy) v předpokládaném rozsahu 30% výměry.

Svislé a vodorovné konstrukce:
-

Nové pórobetonové příčky tl. 100 mm – dispozice je patrna z výkresové části této projektové dokumentace.
Případně lze nahradit pórobetonové příčkovky za lehkou montovanou SDK konstrukci. Toto bude rozhodnuto až
po odkrytí podkladních desek původní podlahy a posouzení stavu stávajících stropních konstrukcí statikem.

Podlahy a podlahové konstrukce:
-

Po odstranění nášlapné vrstvy a jejích podkladních desek (prken) se celoplošně provede podkladní vrstva (2x OSB
deska tl. 18 mm).
Nová keramická dlažba v kuchyni, koupelně s WC, předsíni a technické místnosti.
Nové parketové dubové vlysy tl. 22 mm v obytných místnostech.

Obklady:
-

Nový keramický obklad v koupelně a na WC bude proveden do výšky 2100 mm.
Nový keramický obklad v kuchyni bude proveden za kuchyňskou linkou ve výšce 900-1500 mm.
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Izolace proti vodě:
-

V prostoru koupelny s WC a kuchyni bude pod novou keramickou dlažbou a keramickým obkladem provedena
dvojsložková hydroizolační stěrka včetně veškerých systémových detailů (koutové pásky apod.).

Výplně otvorů:
-

Původní dvoukřídlé dveře budou citlivě repasovány s ponecháním veškerých původních prvků. Barevný odstín
bude před realizací odsouhlasen TDS.
Stávající původní dřevěná stěna do kuchyně bude repasována – veškeré původní prvky musí zůstat zachovány.
Nové dveře budou dodány s obložkovou zárubní. Dřevěná dveřní křídla budou svoji profilací totožná jako
repasované dvoukřídlé dveře. Kování bude osazeno ve zlatém odstínu – ref. výrobek ALT WIEN.
Stávající okenní výplně zůstanou zachovány, dojde k jejich repasi spočívající v odstranění původních nátěrů.
Předpokládá se zachování všech původních prvků oken!

SDK konstrukce:
-

Nový SDK podhled bude proveden v koupelně, spíži, WC a v technické místnosti (voděodolné desky H2).

Úpravy povrchů:
-

Původní povrchy stěn a stropů budou vyspraveny vápennou omítkou s celoplošným přeštukovaním vápenným
štukem bez použití výztužné tkaniny. Předpokládaný rozsah oprav je 30% plochy.
Na takto připravený povrch bude aplikován dvojnásobný malířský nátěr v bílém odstínu vč. Penetračního nátěru.

Zařizovací předměty:
-

Veškeré zařizovací předměty budou nové ve standartní cenové třídě.

Zdravotně – technické instalace:
-

Bude provedeno nové připojovací potrubí vody, kanalizace a plynovodu.

Vytápění:
-

V technické místnosti bude nový kotel včetně provedení nového odkouření – předpoklad volným komínovým
proůduchem.
Montáž nových nerezových vložek, průměr 160 mm. -vyvložkování komína.
Osazení nových topných těles a provedení nového rozvodu měděného potrubí.

Větrání:
-

Koupelna bude odvětrána nuceným větráním – bude do přesněno během výstavby, předpoklad je odvětrání buď
světlíkem anebo volným komínovým průduchem.

Elektroinstalace:
-

Bude proveden nový rozvod elektroinstalace

4. Výpis použitých právních norem
ČSN 73 0540-1
ČSN 73 0540-2
ČSN 73 0540-3
ČSN 73 0601
ČSN 73 0802:2009

Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
Ochrana staveb proti radonu z podloží
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
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ČSN 73 0810
ČSN 73 0833:2010
ČSN 73 0834
ČSN 73 0873
ČSN 73 1901
ČSN 74 3305
ČSN P 73 0600
ČSN P 73 0606
ČSN EN 12056-1
ČSN EN 12056-3

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
Navrhování střech - Základní ustanovení
Ochranná zábradlí - Základní ustanovení
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech Navrhování a výpočet

5. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby
Předložená dokumentace je zjednodušenou dokumentací pro provedení stavby, zpracovaná v podrobnosti dokumentace
pro výběr zhotovitele, na tento stupeň dokumentace bude navazovat dokumentace, dílenská a výrobně technická
dokumentace, zpracovaná dodavatelem stavby a jeho subdodavateli dle platné legislativy, jako součást dodávky. Tato
dokumentace bude obsahovat i zajišťující a pomocné konstrukce. Dokumentace bude předložena projektantovi/
investorovi ke schválení.
Případné další specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro povedení díla určí zhotovitel.

6. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Generální dodavatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně určení
koordinátora BOZP. Budou respektovány požadavky platné legislativy, zejm. zák. 309/2006 v platném znění

7. Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných
staveb

Nejsou stanoveny
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7. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající
zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby
apod.
Staveniště a jeho uspořádání bude řešeno stavební firmou pověřenou dodávkou stavby. Zařízení staveniště bude
situováno přímo na stavbě. Navrhované stavební práce s výjimkou transportu materiálu po domovním schodišti musí
být bezpodmínečně odděleny od provozu domu.
Při provádění stavby je nutno dodržet hygienické limity hluku a vibrací dle nařízení vlády č. 272/2011. Stavba bude v
případě potřeby provádět čištění vozovek a chodníků.
Dodavatel zpracuje jako součást dodávky podrobný plán organizace výstavby, plán zařízení staveniště a
harmonogram prací. Dodavatel dále v souladu s podmínkami stavebního povolení oznámí termín zahájení stavby
stavebnímu úřadu a fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

Úklid
Bude proveden závěrečný úklid před kolaudací — především umytí oken a podlah mokrou cestou.

8. Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při realizaci je nutno důsledně dodržet obecné podmínky, a podmínky stanovené ve stavebním povolení (týká se
zejména manipulace s odpady a nebezpečnými odpady, a znečišťování okolí v průběhu výstavby)
Při bouracích a stavebních pracích a manipulací se sutí je nutné aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování
okolí prachem a hlukem. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o odstranění odpadů ze stavební
činnosti. Vybraný dodavatel bude při realizaci důsledně plnit povinnosti plynoucí z platné legislativy, zejm. tyto:
S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené PD bude naloženo v souladu se zákonem 185/2001 Sb. O
odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn, jeho prováděcích předpisů, a dále v souladu
s dalšími platnými předpisy. Odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů, zajištěných před únikem odpadů.
Odpad bude tříděn a předán k druhotnému využití (v kategoriích odpadní zemina a kamení, kov, dřevo, papír, plast,
nebezpečný odpad, směsný stavební odpad). Odpad bude předán pouze oprávněným osobám. Při kontrolní prohlídce
budou předloženy příslušné doklady o nakládání s odpady. Přepravní prostředky budou uzavřeny nebo zakryty, aby
bylo zabráněno úniku odpadu při transportu, případný uniklý odpad bude neprodleně odklizen. Při stavbě
předpokládáme vznik těchto odpadů: stavební suť, obalové materiály stavebních hmot, řezivo.
Při provádění stavby je nutno dodržet hygienické limity hluku a vibrací dle nařízení vlády č. 272/2011. Stavba bude v
případě potřeby provádět čištění vozovek a chodníků.

9. Závěr
Navržené materiály, skladby, technologie a postupy provádění stavby je možné dodavatelem stavby zaměnit za lepší
nebo stejně kvalitní řešení, ale pouze za písemného souhlasu stavebníka a projektanta.
Ale přesto se tak zhotovitel stavby stává projektantem této změny a přebírá plně odpovědnost za takové řešení se všemi
jeho důsledky.
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