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D Dokumentace objektů technických a
technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

V rámci stavebních úprav bude provedeno vybourání několika stávajících příček a dveřních
otvorů v stávajících nosných stěnách a příčkách. V místě vybouraných příček budou osazeny
průvlaky z válcovaných I profilů. Překlady nových dveřních otvorů budou rovněž tvořeny válcovanými
profily. Dozdívky otvorů po zrušených dveřních otvorech budou dozděny z cihel plných CP na MC 5,0
MPa. Nové příčky budou z důvodu zamezení přitížení stropů 1.NP provedeny ze sádrokartonu Rigips.

Stávající podlahy budou částečně nebo úplně odstraněny. Nové podlahy budou dle účelů
místností opatřeny keramickou dlažbou (hygienické zařízení, úklidová místnost) a samonivelační
stěrkou + PVC na stávající stěrce (kancelář 2.26). Stávající podlahy budou v místě vybouraných
příček vyspraveny.

Část stávajících vnitřních dveří bude vybourána, zbývající budou repasovány (nátěr, nové
kování). Stávající dřevěná okna dvojitá okna ve fasádě budou pouze a v nezbytných případech
opravena. Nové vnitřní dveře jsou dřevěné jednokřídlové a dvoukřídlové, plné hladké a kazetové,
osazovány do ocelových zárubní i do dřevěných obložkových zárubní. V místnostech 2.02 a 2.03
bude použitý pevný koupelnový závěs. Dveře s požadavkem na požární odolnost jsou na výkresech
označeny a popsány ve výpisu prvků D.1.1.6.

Stávající vnitřní omítky budou vyspraveny (zejména po bourání a stržení stávajících obkladů -
tam, kde stěny nebudou obkládány) a provedeny nové vápenné štukové plstí hlazené.

Stávající obklady stěn budou vesměs strženy a v místnostech s mokrým provozem, v
hygienických zařízeních budou stěny obloženy keramickými obklady v. 1800 mm nebo 2100 mm dle
přiložené výkresové dokumentace. Část stěn bude opatřena keramickým soklíkem (podlaha s
dlažbou), část PVC lištou (podlaha s PVC).

Objekt je navržen v souladu s ČSN 730035, nahrazená normou ČSN EN 1991-1 a ČSN
731701, nahrazená ČSN EN 1995-1.

Veškeré použité stavební díly vyhovují v dané expozici a odpovídají hodnotám užitných,
klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce. Stavba je navržena tak,
aby zatížení na ni nemělo za následek:
-  zřícení stavby nebo její části (použití výše uvedených norem zajišťuje splnění podmínek únosnosti)
- větší stupeň nepřípustného přetvoření (použití výše uvedených norem zajišťuje splnění podmínek
přetvoření)
- poškození části stavby v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce (u stavby nedojde
k nepřípustnému přetvoření po dobu užívání objektu)
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině (objekt je navržen pro podmínky
stanovené výše uvedenými normami)

Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software: ČSN
EN 1991, ČSN EN 1995, ČSN 73 4301, ČSN 73 0802, ČSN 73 0833, ČSN 73 0532, ČSN 73 0540.
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Zemní práce:
Stavebních úprav se netýká.

Základy:
Stavebních úprav se netýká.

Svislé konstrukce:
Stávající svislé nosné konstrukce domu jsou zděné z klasických materiálů - cihelné zdivo. V rámci
stavebních úprav bude provedeno vybourání několika stávajících příček a dveřních otvorů v
stávajících nosných stěnách a příčkách. V místě vybouraných příček budou osazeny průvlaky z
válcovaných I profilů. Překlady nových dveřních otvorů budou rovněž tvořeny válcovanými profily.
Dozdívky otvorů po zrušených dveřních otvorech budou dozděny z cihel plných CP na MC 5,0 MPa.
Nové příčky budou z důvodu zamezení přitížení stropů 1.NP provedeny ze sádrokartonu Rigips,
tloušťky 100 mm - Rigips CW 75/100, opláštění 2x GKB 12,5. Příčky v mokrých provozech budou
opláštěny 2x impregnovanými deskami RBI 12,5 mm.

Vodorovné konstrukce:
V místě vybouraných příček budou osazeny průvlaky z válcovaných I profilů. Překlady nových
dveřních otvorů budou rovněž tvořeny válcovanými profily. Výpis profilů viz D.1.2 statická část této
dokumentace.

Střešní konstrukce:
Stavebních úprav se netýká.

Schodiště:
Stavebních úprav se netýká.

Podlahy:
V místnostech 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15,
2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.23, 2.26, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.38 se
provedou nové nášlapné vrstvy podlahy. V místnosti 2.21 bude nášlapná vrstva částečně vyspravena
po bourané příčce. Nové podlahy budou dle účelů místností opatřeny keramickou dlažbou (hygienické
zařízení, úklidová místnost) a samonivelační stěrkou + PVC na stávající stěrce (kancelář 2.26).
Podlahy s nášlapnou vrstvou z PVC budou opatřeny sokly z fabionů PVC. Podlahy z nášlapnou
vrstvou z keramické dlažby budou opatřeny keramickou soklovou lištou. Stávající podlahy budou v
místě vybouraných příček vyspraveny. Podlahy jsou podrobně vypsány ve výkresové části této
projektové dokumentace.

P1 Skladba podlahy P1:
- PVC
- Samonivelační stěrka (systém Schonox, popřípadě Uzin), tl. 4 mm
- Stávající stropní konstrukce, dřevěný trámový strop se záklopy a násypy
- Podhled ze sádrokartonových desek, tl. 15 mm

P2 Skladba podlahy P2:
- Keramická dlažba, tl. 9 mm
- Tmel Botament M 22, tl. 6 mm
- Vodotěsná impregnace Botament DF 9
- Cementový potěr z B 20, tl. viz poznámka
- Stávající stropní konstrukce, dřevěný trámový strop se záklopy a násypy
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- Podhled ze sádrokartonových desek, tl. 15 mm
Poznámka: Tloušťka cementového potěru v podlahách se skladbou P2 závisí na tloušťce stávající
podlahy, která nebyla v sobě zhotovení projektu známa. Tato tloušťka bude taková, aby nová podlaha
skladby P2 měla stejnou celkovou tloušťku jako stávající.

UPOZORNĚNÍ!
Před definitivní úpravou podlah je nutné mít položeny případné chráničky elektro, vody, kanalizace,
popřípadě rozvody UT.

Úpravy povrchů:
Stávající vnitřní omítky budou vyspraveny (zejména po bourání a stržení stávajících obkladů - tam,
kde stěny nebudou obkládány) a provedeny nové vápenné štukové plstí hlazené.

Stávající obklady stěn budou vesměs strženy a v místnostech s mokrým provozem, v hygienických
zařízeních budou stěny obloženy keramickými obklady v. 1800 mm nebo 2100 mm dle přiložené
výkresové dokumentace. Část stěn bude opatřena keramickým soklíkem (podlaha s dlažbou), část
PVC lištou (podlaha s PVC).

Povrchové úpravy: - okno - dřevěné - barva bílá
- vnitřní dveře - dřevěné - barva bílá
- klempířské prvky - měď - přírodní

Nátěry:
Zámečnické konstrukce budou opatřeny syntetickým nátěrem 1x základní a 1x email.

Malby:
Veškeré malby budou klihové bílé, nebo v odstínu dle investora.

Komíny:
Stavebních úprav se netýká.

Izolace:
Akustické izolace: Pro zvýšení indexu vzduchové neprůzvučnosti konstrukce je navržena akustická
izolace z minerální vlny v nových sádrokartonových příčkách.

Výplně otvorů:
Část stávajících vnitřních dveří bude vybourána, zbývající budou repasovány (nátěr, nové kování).
Stávající dřevěná dvojitá okna ve fasádě budou pouze a v nezbytných případech opravena. Nové
vnitřní dveře jsou dřevěné jednokřídlové a dvoukřídlové, plné hladké a kazetové, osazovány do
ocelových zárubní i do dřevěných obložkových zárubní. V místnostech 2.02 a 2.03 bude použitý
pevný koupelnový závěs. Dveře s požadavkem na požární odolnost jsou na výkresech označeny a
popsány ve výpisu prvků D.1.1.6.

Fasády:
Stavebních úprav se netýká.

Zpevněné plochy:
Stavebních úprav se netýká.

Oplocení:
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Stavebních úprav se netýká.

b) Výkresová část

D.1.2.1 Výpis ocelových profilů 1:50

c) Statické posouzení

Statické posouzení viz samostatná příloha D.1.2.

Objekt je navržen v souladu s ČSN 730035, nahrazená normou ČSN EN 1991-1 a ČSN 731701,
nahrazená ČSN EN 1995-1. Všechny použité stavební díly vyhovují v dané expozici.

Veškeré použité stavební díly vyhovují v dané expozici a odpovídají hodnotám užitných, klimatických
a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce. Stavba je navržena tak, aby zatížení na
ni nemělo za následek:
-  zřícení stavby nebo její části (použití výše uvedených norem zajišťuje splnění podmínek únosnosti
- větší stupeň nepřípustného přetvoření (použití výše uvedených norem zajišťuje splnění podmínek
přetvoření)
- poškození části stavby v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce (u stavby nedojde
k nepřípustnému přetvoření po dobu užívání objektu)
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině (objekt je navržen pro podmínky
stanovené výše uvedenými normami)

Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z
hlediska jejich budoucího použití)

Kontrola stavby a jeho nosných konstrukcí bude prováděna průběžně v rámci užívání objektu
uživatelem.

Bezpečnost práce při výstavbě:
Stavba je navržena tak, že splňuje požadavky na bezpečnost při užívání staveb dle §26

Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu. Stavba po dokončení
umožňuje svým charakterem její bezpečné užívání.

Při realizaci díla je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné ustanovení, platné
normy a předpisy, vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu, zejména pak vyhlášku 601/2006,
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zákon
č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další související
právní předpisy platné v době realizace stavby.

Vypracoval: Ing. Jan Aberle, 4/2021
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