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Anotace: 

Náplní této Bakalářské práce je průzkum stávajícího stavu historického objektu, popsání 

jednotlivých poruch konstrukcí, návrh jejich sanací a dále pak návrh dostvavby objektu pro 

umožnení užívání objektu v celém jeho rozsahu včetně jeho půdního prostoru. Návržená 

sanační opatření řeší zejména výskyt zvýšené vlhkosti konstrukcí v přízemí objektu. Dále 

se práce zabývá stavebně-konstrukčím návrhem na rozšíření a dostavbu nevyužívané části 

objektu na bytový dům s nájemními plochami v přízemí. V práci je navržena nová konstrukce 

krovu pro umožnení využívání půdního prostoru jako plnohodnotného třetího nadzemního 

podlaží. 

Klíčová slova: přestavba, rekonstrukce, sanace, stavební průzkum, vlhkost, měření, zdivo, 

klenby, trámový  

Abstract: 

The aim of this bachelor thesis is to evaluate the current state of the historical object, to 

describe structure defects, to suggest a reconstruction and than design a layout of the building, 

which allow to use the object in the entire spectrum, including its loft space. The design of the 

remedial measures is mainly focused on the increasing moisture content of the structures on 

the ground floor of the building. Further, the thesis deals with a construction design proposal 

for extension and construction of unused part of building. The building will be changed into 

an apartment house with rental areas on the ground floor. In the work is proposed a new 

structure of roof truss, which is allowing the use of the loft space as a full-fledged third 

above-ground floor. 

Keywords: reconstruction, conversion, remediation, building survey, humidity, measurement, 

masonry, vault, ceiling beam 
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí a dostavbou historického objektu z 19. století 

v centru města Pelhřimov. Objekt se nachází v ulici Václava Petrů na levém břehu řeky Bělé. 

V současné době se na území České republiky nachází velké množství staveb, které jsou ve 

špatném, v některých případech, až v havarijním stavu. Tyto budovy se v tomto stavu 

nacházejí, protože jsou v rukou nezodpovědných majitelů nebo zkrátka na jejich opravy a 

údržbu jejich majitelé nemají čas, sílu nebo peníze. Stavby chátrají, i když by svým majitelům 

mohly přinést užitek. Je zřejmé, že oprava a rekonstrukce, ať už historických či běžných 

budov, je záležitostí náročnou, jak po technické, tak po finanční stránce. Lidé se tak často 

místo rekonstrukce rozhodnou pro demolici a následnou výstavbu nového domu, i když je to 

finančně náročnější než samotná rekonstrukce. Podle mého názoru není toto řešení vhodné 

nejen z materiálního hlediska, ale je třeba si uvědomit, že velké množství těchto domů jsou 

nějakým způsobem památkově chráněné objekty a jejich demolice není možná. Dalším 

zásadním hlediskem, které hovoří pro rekonstruování historických objektů je jejich kouzlo a 

charakter, který v sobě skrývají, a který je podle mého názoru důležité zachovat. Zchátralé 

budovy jsou mnohdy zcela nevyužívány anebo jsou využívány jen z části, a tak skrývají velký 

potenciál pro nové, pro spoustu lidí prospěšné, využití. Ať už budou využívány k původnímu 

účelu nebo se pro ně najde využití zcela nové.  
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1 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je navrhnout veškeré stavební úpravy potřebné k plnohodnotnému 

užívání domu pro bydlení, respektive k užívání jako prodejní plochy. Práce řeší zejména popis 

stávajícího stavu objektu, provedení stavebně technického a stavebně historického průzkumu, 

zjištění a popis veškerých poruch a následně návrh jejich řešení. Dále je náplní práce návrh 

veškerých stavebních úprav objektu od návrhu skladeb konstrukcí a jejich posouzení 

z hlediska tepelné techniky, až po návrh nové konstrukce krovu, která umožní nové využití 

třetího nadzemního podlaží, kde se v současné době nachází nevyužívaný půdní prostor. Při 

návrhu konstrukce krovu došlo k posouzení stropních trámů nad druhým nadzemním 

podlažím, do kterých budou opřeny sloupky podepírající tuto konstrukci. Pro případ, kdy 

dřevěné trámy nesoucí sloupky nevyhoví, budou tyto trámy vyměněny za ocelové nosníky, 

které budou nově navrženy a posouzeny. Řešený objekt není kulturní památkou, avšak leží 

v městské památkové rezervaci města Pelhřimov, proto při zpracování nové projektové 

dokumentace bylo vycházeno z pohledů studie zpracované v roce 2004, která byla shledána 

z hlediska státní památkové péče přípustnou, zejména z hlediska zvýšení přední části objektu. 
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2 Metodika 

Hlavní náplní této práce bylo navrhnout dostavbu historického objektu a návrh na jeho 

nové využití. Dále také zaznamenání a odstranění stávajích vad a poruch na objektu.  

Ze všeho nejdříve byl proveden celkový průzkum budovy. Nejprve jsem provedl stavebně-

historický průzkum na základě informací, které mi byly předány od součastného majitele nebo 

od jeho rodičů, kteří v domě od dětství žili a jejichž předkové v domě také bydleli a pracovali. 

Poté byl proveden stavebně-technický průzkum objektu, kdy došlo za pomoci vizuálních 

metod k zjištění technického stavu jednotlivých konstrukcí. Při stavebně-technickém 

průzkumu byla pořízena fotodokumentace veškerých konstrukcí a byl zaznamenán jejich stav. 

Během stavebně-technického průzkumu došlo také k odběru vzorků zdiva, omítek a malty 

u konstrukcí, u kterých, po předchozí vizuální prohlídce, byla očekávaná přítomnost zvýšené 

vlhkosti. K odběru došlo na místech, kde to bylo dovoleno majitelem a také v různých 

výškových úrovních. V místech, kde majitel nedovolil odběr vzorků, bylo měření vlhkosti 

zajištěno nedestruktivní metodou pomocí odporového vlhkoměru. Po odběru byly vzorky 

doneseny do laboratoře, kde byly zváženy a vysušeny a následně došlo k určení hmotnostního 

procenta vlhkosti.  

Z důvodu nedostatku výkresoých podkladů, došlo k podrobnému zaměření objektu pomocí 

jednoduchých pomůcek (např. metr, pásmo, laserový dálkoměr, vodováha). Zaměřeny byly 

veškeré konstrukce, jako jsou nosné obvodové a vnitřní stněny, příčky, stropy, okenní otvory, 

schodiště, balkón, komín, konstrukce krovu a střechy.  Po zaměření objektu došlo 

k vypracování dokumentace stávajícího stavu objektu. Při vypracování veškeré projektové 

dokumentace bylo využíváno programu AutoCAD. 

Kvůli velmi špatným tepelně technickým vlastnostem konstrukcí, došlo také k navržení 

nových skladeb veškerých konstrukcí tak, aby splňovaly normové požadavky. K jejich 

posouzení došlo za pomoci programu Teplo 14 EDU. 

Další úlohou této práce bylo navrhnout novou konstrukci krovu, který bude umožňovat 

nové využití půdního prostoru a posouzení stropních trámů nad druhým nadzemním 

podlažím, které bude nová konstrukce krovu zatěžovat, případně navrhnout jejich výměnu. Při 

statickém výpočtu bylo využito programu Scia Engineer 16.1.  

Stropní konstrukce nad 1NP byli posouzeny na kročejovou neprůzvučnost pomocí 

programu Neprůzvučnost 2010. 
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3 Informace o objektu 

3.1 Umístění objektu 

Řešený objekt se nachází ve městě Pelhřimov, na stavebních parcelách č. 201/1 a 201/2 

v k. ú. Pelhřimov. Objekt se také nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace, 

v bezprostřední blízkosti středu města na levém břehu říčky Bělé, která protéká podél 

východní fasády. Na dům navazují z jižní a západní strany dva sousední objekty. Ve 

vzdálenosti několika desítek metrů od objektu se nachází tzv. Jihlavská brána, která je 

situována na východní straně Masarykova náměstí.  

Přístup do domu je umožněn z ulice Václava Petrů, která probíhá na severní straně objektu. 

Na jižní straně se nachází sousední dům, který je ve velmi špatném technickém stavu a 

v současné době není nijak využívaný a na západní straně se nachází dům s mansardovou 

střechou převyšující řešený objekt zhruba o 2m. Mezi tímto domem a řešeným objektem se 

nachází zhruba jeden metr široká mezera. Další sousední dům, který se nachází také na 

západní straně objektu, je v přímém kontaktu s řešeným domem a nachází se v něm pekárna. 

Objekt se nachází v nadmořské výšce 500 m.n.m. [9]  

 

Obr. 1: Poloha objektu[10] 

3.2 Základní údaje o objektu 

Řešený objekt je dělen na dvě části. První část domu má jedno nadzemní podlaží, nad 

kterým se nachází velký půdní prostor. Tato část objektu je zastřešena pultovou střechou se 

štítem a s polovalbou. Druhá část domu má dvě nadzemní podlaží, nad kterými se opět 

nachází půdní prostor. Druhá část domu je také zastřešena pultovou střechou. Celý objekt není 

podsklepen. Objekt je v soukroumé vlastnictví. 
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4 Stavebně-historický průzkum 

Stavebně-historický průzkum nelze podceňovat. Člověk, který provádí stavebně historický 

průzkum, by měl důkladně prostudovat veškeré dostupné textové i výkresové podklady. 

Většinou se tyto podklady dají získat od majitelů objektu nebo například na stavebním úřadě. 

Tyto dokumenty by měly být porovnány se stávajícím stavem objektu a zjistit tak případné 

dostavby, přístavby nebo změny užívání objektu. [1] 

„Posouzení stavby a jejich konstrukcí musí vycházet ze znalosti technických řešení 

historických konstrukcí a také ze znalosti možné materiálové skladby konstrukcí a tradičních 

výrobních a zpracovatelských postupů.“ [2] 

4.1 Historický vývoj 

Informace o historickém vývoji pochází přímo od majitele a jeho rodiny, jejichž předkové 

dům v 19. století postavili. 

Rok 1892  

Tohoto roku byla postavena první část domu. Jednalo se o část domu bliže k ulici. Dům byl 

postaven jako jednopatrový o půdorysném tvaru písmene „L“. Objekt sloužil jako obytný pro 

jeho původního majitele pana Konstantina Kalinu a jeho rodinu a zároveň jako dílna pro 

koželužní řemeslo, které původní majitel provozoval. V hlavním traktu domu se nacházela 

světnice, kuchyň a dílna. V části domu, která se nacházela za průjezdem do dvora, byl 

situován krámek a místnost pro přípravu kůží. 

 

Obr. 2: Původní plán domu z roku 1892 
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Rok 1894 

V roce 1894 byla k původní části domu přistavěna druhá část, která se nacházela za první 

částí. A měla dvě nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží přítavby se nacházela 

kůlna a chlév. V druhém nadzemním podlaží se nacházela bytová jednotka se dvěma 

světnicemi, kuchyní a další místnost, která sloužila jako sušírna kůží. Dům byl i nadále ve 

vlastnictví pana Konstantina Kaliny. 

 

Obr. 3: Původní plán přístavby domu z roku 1894 (1NP + řez předním traktem) 

 

Obr. 4: Původní plán přístavby domu z roku 1894 (2NP + řez zadním traktem) 
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Obr. 5: Pohled na budovu ve stavu, v jakém se nacházela od r. 1894 do r. 1967 

Rok 1933  

Od roku 1894 až do roku 1948 byl majitelem domu pan Konstantin Kalina, respektive jeho 

syn, který zde bydlel i nadále se svou rodinou a provozoval také koželužnické řemeslo. 

Během tohoto období se účel ani tvar objektu nijak neměnily, pouze zde v roce 1933 byl 

zřízen klozet zednickým mistrem Antonínem Scheyerem.  

 

Obr. 6: Plán na zřízení klozetu z roku 1933 
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Rok 1967 

V tomto roce došlo k ubourání objektu v uliční části. Ubourána byla část, kde se nacházel 

krámek a místnost na zpracování kůží a také byl ubourán průjezd. K tomuto zásahu došlo 

z důvodu zřízení kanalizační stoky, která probíhala pod touto částí objektu. Po této úpravě 

došlo ještě k výstavbě garáže, která stojí na místě zbourané části domu, ale pouze jako 

dočasná stavba. 

Rok 1968  

Od roku 1967 až do roku 1968 byl objekt v nezměněné podobě nadále užíván jako obytný 

pro rodinu pana Kaliny, už však nesloužil jako dílna pro koželužnictví. Pro bydlení byla 

využívána bytová jednotka ve druhém nadzemním podlaží. Od roku 1968 začala v domě 

bydlet jiná rodina a dům byl v tomto roce zároveň rozdělen na dvě čísla popisné. Přední část 

budovy dostala nové číslo popisné 1453, a zadní části zůstalo původní číslo popisné 196. 

Také pozemek byl rozdělen na dvě parcely. Část domu s číslem popisným 1453 stojí na 

stavební parcele číslo 201/1, část s číslem popisným 196 na stavební parcele číslo 201/2 

katastrálního území Pelhřimov. 

Rok 1992 

V roce 1992 byla provedena kolaudace jedné místnosti v 1.NP přední části domu s číslem 

popisným 1453, kterou začal využívat pravnuk původního majitele jako prodejnu drogerie. 

Zároveň kvůli nemožnosti přístupu do zbytku objektu bylo v této době zhotoveno nové 

schodiště z prodejny do půdního prostoru. Přístup do zadní části objektu byl zamezen 

z důvodu pře o vlastnictví mezi rodinou původního majitele a rodinou, která od roku 1968 

bydlela v zadní části domu s číslem popisným 196.  

 

Obr. 7: Pohled na prodejnu z roku 1992 
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Rok 2002 

Tohoto roku byla provedena poslední úprava domu, kdy byl již celý dům s objema čísly 

popisnými ve vlastnictví pravnuka původního majitele. Došlo k rozšíření prodejny drogerie o 

další místnosti, kdy bylo nutné probourat otvor ve zdi mezi objema místnostmi.  

 

Obr. 8: Půdorys ke kolaudaci rozšíření prodejny z roku 2002 

 

Obr. 9: Pohled na objekt od řeky z roku 2017 

 

Obr. 10: Pohled na objekt z ulice z roku 2017 
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5 Stavebně-technický průzkum 

Stavebně technický průzkum budovy hodnotí stavebně technický stav rozhodujících 

konstrukcí, možnost funkčního využití, stanovuje požadavky na rekonstrukci, modernizaci 

nebo sanaci, základní objemové a plošné informace o objektu podstatné pro návrh na 

odstranění vad a poruch, případně při návrhu na sanaci budovy. [3]. 

Velmi důležité je, aby byl stavebně-technnický průzkum zpracován co nejdříve, protože 

návrh sanačních zásahů, který z něho vychází, může totiž výrazně ovlivnit celkové stavební 

řešení nebo využití prostor. [4] 

5.1 Základové konstrukce a geologické poměry 

Přístup k základovým konstrukcím mi bohužel nebyl umožněn, lze však předpokládat, že 

objekt je postaven na kamenných základech z lomového kamene, které jsou pro období konce 

19. století, v kterém byl objekt postaven, typické. Z rozměrů nosných stěn a z dobových 

zvyklostí při stavbě základových konstrukcí lze předpokládat základy o šířce zhruba 1,0 m a 

výšce 0,6 – 1,0 m.  

O geologických poměrech lze obecně říci, že město Pelhřimov se nachází na rulovém 

podloží. Z důvodu bezprostřední blízkosti řeky u objektu, lze předpokládat v podloží 

zvýšenou hladinu podzemní vody.  
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5.2 Svislé konstrukce 

Obvodové nosné konstrukce objektu jsou tvořeny stěnami zhotovenými ze smíšeného 

cihlo-kamenného zdiva o různých dimenzích. Šířka nosný obvodových stěn se liší jak u 

jednotlivých stěn nacházejích se v 1NP, kde stěna do ulice má šířku 600 mm, stěna do dvora 

800 mm a stěna v kontaktu se sousední budovou, respektive stěna do mezery mezi objetky, 

má šířku 700 mm. Ve druhém nadzemním podlaží jsou stěny zhotoveny z plných pálených 

cihel a mají šířku 450 mm. Vnitřní nosné stěny jsou také ze smíšeného cihlokamenného zdiva 

o rozměrech od 550 do 800 mm. V objektu se také nacházejí schodišťové stěny, které jsou 

vyzděny z plných pálených cihel. V objektu se nacházejí 3 komínová tělesa vyzděná z cihel. 

Dělící konstrukce ve druhém nadzemním podlaží jsou z plných pálených cihel o tloušťce 150 

mm. 

 

Obr. 11: Pohled ze dvora na obvodovou stěnu v zadní části objektu 

 

Obr. 12: Vnitříní nosná stěna ze smíšenného zdiva v 1NP 
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5.3 Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce se v objektu nacházejí ve třech variantách.  

V prvním nadzemním podlaží, ve dvou zadních místnostech, jsou stropy tvořeny valenými 

cihelnými klenbami z plných pálených cihel klenutých do ocelových nosníků. Rozpětí těchto 

kleneb je 1050 mm. 

 

Obr. 13: Klenbový strop v zadní místnosti v 1NP 

 

Strop nad zadní místností prodejny, nacházející se v 1NP, je tvořený železobetonovou 

deskou o tloušťce 90 mm pnutou mezi ocelovými nosníky, které jsou uloženy na stěnách. Nad 

železobetonovou deskou se nachází pískový násyp se záklopem z prken. Násyp má výšku 190 

mm.  

 

Obr. 14: Sonda do podlahy nad zadní místností prodejny 
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Ve zbytku objektu se nacházejí trámové stropy. Nad místností přední prodejny se nachází 

trámový strop s nosnými trámy s dimenzí 150/260 mm a s rákosníky. Trámy jsou pobité 

prkny a vzduchová mezera mezi trámy je vyplněna tepelnou izolací. Ze spoda je strop 

přikrytý sádrokartonovými deskami. Další trámový strop se nachází nad druhým nadzemním 

podlažím, který se skládá opět z nosných stropních trámů s dimenzí 150/260 mm. Trámy jsou 

ze spoda pobité prkny a pokryté rákosovou omítkou. Z horní části jsou trámy opatřeny 

záklopem z prken, na kterém je pískový násyp, na kterém jsou položeny keramické půdní 

dlaždice tzv. „topinky“.  

 

Obr. 15: Odkrytí dlažby a záklopu u stropu nad 2NP 

 

Další vodorovnou konstrukcí, která se v objektu nachází, je vyvýšená podlahová 

konstrukce v půdním prostoru nad prodejnou. Tato konstrukce je tvořeba dřevěnými trámy, 

které jsou uloženy na obvodových stěnách a jsou pobity prkenou podlahou. 

 

Obr. 16: Vyvýšená konstrukce podlahy v půdním prostoru nad prodejnou 
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5.4 Schodiště 

V objektu se nacházejí celkem tři druhy schodišť. První a původní schodiště se nachází 

zhruba v polovině domu a je jednoramenné. Prvních několik stupňů tohoto schodiště je 

v oblouku. Schodiště vede z prvního nadzemního podlaží do druhého nadzemního podlaží. 

Jeho konstrukce se skládá z jednotlivých kamenných stupňů, které jsou uloženy do 

schodišťových stěn. Schodiště se skládá z patnácti stupňu, a jeden stupeň má šířku 275 mm a 

výšku 216 mm. Na toto schodiště navazuje schodiště z druhého nadzemního podlaží do 

půdního prostoru, které je stejného tvaru jako spodní kamenné schodiště, jen má o dva stupně 

více a jeho konstrukce je dřevěná.  

 

Obr. 17: Kamenné schodiště z 1NP do 2NP 

V domě je jěště další schodiště, které vede z místnosti pření prodejny do půdního prostoru 

nad prodejnou. Schodiště má tvar písmene „L“ a je tvořeno ocelovou konstrukcí se dřevěnými 

nášlapy. Schodiště má patnáct stupňů a každý stupeň má šířku 275 mm a výšku 186 mm. 

 

Obr. 18: Ocelové schodiště z prodejny do půdního prostoru nad prodejnou 
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5.5 Střecha a konstrukce krovu 

Střecha nad zadní částí objektu je řešená jako pultová, která navazuje na sedlovou střechu 

nad přední částí domu, která je ukončena štítem s polovalbou. Konstrukce krovu nad zadní 

částí je vaznicová, kdy střední vaznice je podepřena šikmými sloupky opřenými do vazných 

trámů, které jsou uloženy na obvodových stěnách. Konstrukce krovu nad přední částí je 

hambálková, se sloupky opřenými do trámu vyvýšené podlahové konstrukce v půdním 

prostoru nad prodejnou. Dimenze a vzdálenosti jednotlivých prvků je patrná z výkresu 

stávajícího stavu krovu [příloha č. 3]. Střešní krytina je tvořena azbestocementovými 

šablonami. 

             

Obr. 19: Konstrukce krovu se šikmými sloupky + krov nad přední částí budovy 

5.6 Konstrukce balkonu 

V objektu se ve druhém nadzemním podlaží nachází balkon, na který je přístup ze stávající 

koupelny. Konstrukční systém balkonu je řešen pomocí dvou vykonzolovaných ocelových 

nosníků, které jsou ještě propojeny v přední části další přivařeným nosníkem. Přes tyto 

nosníky, které jsou obetonovány, je uložena betonová deska balkonu. 

    

Obr. 20: Konstrukce balkonu 
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6 Zaměření objektu 

Podklady k objektu nebyly dostatečné pro vypracování veškeré dokumentace, proto bylo 

nutné přistoupit k podrobnému zaměření veškerých stavebních konstrukcí v objektu. 

K zaměření objektu došlo během staveně-technického průzkumu. K zaměření byly použity 

jednoduché pomůcky jako metr, pásmo, vodováha a laserový dálkoměr. Zaměřeno bylo nosné 

obvodové zdivo, nosné vnitřní zdivo, dělící konstrukce, veškeré stavební otvory (okna, 

dveře). Dále byly zaměřeny konstrukce stropů, světlé a konstrukční výšky jednotlivých 

podlaží, 

 konstrukce krovu a dimenze jeho jednotlivých prvků. Zaměřeno bylo také schodiště a 

jednotlivé stupně. Na základě zaměření byla vypracována výkresová dokumentace stávajícího 

stavu objektu. (viz. příloha) 

 

 

Obr. 21: Laserový dálkoměr použitý při zaměření objektu 
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7 Poruchy a vady 

Tato kapitola se zabývá analýzou jednotlivých vad a poruch konsrukcí, které byly zjištěny 

během provádění stavebně-technického průzkumu, a to zejména analýzou vlhkosti zdiva 

v prvním nadzemním podlaží. Poruchy a vady byly zaznamenány na fotografiích. 

7.1 Vlhkost 

 „Značná část starších staveb je napadena vlhkostí v různých formách. Nadměrná vlhkost 

zdiva vede k rozpadu stavebních materiálů, zvyšování tepelných ztrát budov a může vyvolat 

i onemocnění pobývajících osob.“[4]  

Během provádění stavebně-technického průzkumu byl pomocí vizuálních metod 

zaznamenán výskyt vlhkostích map na zdivu v prvním nadzemním podlaží v těch částech 

objektu, kde stále ještě zůstává omítka. V zadní části objektu je zdivo úplně zbaveno omítek a 

i tam lze pozorovat vizuální projevy vlhkosti ve zdivu.  

 

   

Obr. 22: Vlhkostí mapa na obvodoé zdi + vlhkost patrná na zdivu v zadní části objektu 
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7.1.1 Měření vlhkosti 

Pro správné stanovení příčin vlhkosti, které je nezbytné pro určení správného postupu při 

sanaci, byla změřena vlhkost zdiva nedestruktivní metodou pomocí odporového vlhkoměru a 

také došlo k odběru vzorků zdiva, které byly následně laboratorně změřeny. (viz. laboratorní 

část) Jednotlivá místa, kde došlo k měření vlhkosti, jsou vyznačena v půdoryse [obr. 8]. 

Vyhodnocení vlhkosti zdiva bylo provedeno na základě měření, jak pomocí odporového 

vlhkoměru, tak na základě laboratorního měření. (viz. laboratorní část) 

Odporová metoda měření vlhkosti 

Jedná se o metodu nedestruktivní. „Metoda je založena na principu vedení elektrického 

proudu pórovitou látkou známé délky, přičemž se měří velikost odporu látky. Suchá pórovitá 

látka je nevodič a se zvyšujícím obsahem vody se elektrická vodivost zvyšuje. Tato metoda se 

užívá převážně k měření vlhkosti dřeva. Nepřesné měření nastává pokud dojde k 

přechodovému odporu mezi elektrodou a měřeným materiálem. Přechodový odpor může 

vzniknout kdykoliv během měření, zvláště, je-li vlhkost sledována v delším časovém úseku, 

nebo pokud by tlak materiálu na elektrody nebyl konstantní a dostatečný. 2.7 Metoda 

impedanční spektroskopie Jedná se o laboratorní metodu, která využívá frekvenční závislosti 

impedančních charakteristik k analýze vlastností látky. Metoda je vhodná k nedestruktivnímu 

sledování kvality stavebních materiálů s nízkou vodivostí, např. plastů, skel, keramiky, 

cementů, kameniva a řady dalších.“ [5] 

 

 

Obr. 23: Nedestruktivní měření vlhkosti pomocí odporového vlhkoměru 
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7.2 Schodiště 

Poruchy a vady na tomto objektu se týkají také kamenného schodiště, a také dřevěnného 

schodiště na něj navazujícího. Kamené schodiště tvořené jednotlivými kamenými stupni je 

pro nově navrhovaný účel objetku nevyhovující. Jednotlivé stupně jsou nedokonale usazeny 

v nosných stěnách a tak dochází k rozdílným šířkám jednotlivých stupňů. Schodiště je také 

příliš strmé, poměr výšky stupně a šířky stupně je nevyhovující. Schodiště je také příliš úzké. 

Stejně jako kamenné schodiště je nevyhovující pro nový účel využívání objektu i dřevěné 

schodiště na něj navazující, vedoucí do půdního prostoru. Schodiště je pouze dřevěné a 

v současné době je nevyužívané. Je dokonce zabedněné jak z druhého nadzemního podlaží, 

tak z půdy. 

 

Obr. 24: Rozdílné šířky jednotlivých stupňů 

7.3 Konstrukce střechy a krovu 

Konstrukce krovu z pohledu poškození či napadení jednotlivých trámů, není ve špatném 

stavu. Problémem u konstrukce krovu jsou však neodborně provedené dodatečné zásahy do 

konstrukce, kdy například došlo k uříznutí některých sloupků a nahrazení původního sloupku 

pouhou provizorní podpěrou. Mezi další zaznamenané vady patří díry ve střešním plášti a 

následné zatékání srážkové vody do půdního prostoru.  
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Obr. 25: Neodborně provedené zásahy do konstrukce 

7.4 Další vady a poruchy 

Na domě byly zaznamenány další poruchy jako například značně degradovaná konstrukce 

balkonu z důvodu špatně provedeného odvodnění a nedostatečné údržby nebo přítomnost 

drobných trhlin ve vnějším zdivu, které jsou projevem určité napjatosti ve zdivu. Jedná se 

však o velmi malé trhliny bez vlivu na statickou stabilitu objektu. 

 

Obr. 26: Degradovaná konstrukce balkonu 
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8 Laboratorní část 

Po odebrání vzorků zdiva malty a omítky, bylo provedeno laboratorní měření vlhkosti 

v laboratoři ČVUT pomocí gravimetrické (hmotnostní) metody. 

Pomůcky: 

Kladívko, nůž, mikrotenové sáčky, skleničky na vzorky, popisovač, štítky na označení 

vzorků, fotoaparát. 

8.1 Odběr vzorků 

 „Určení míst odběru je třeba zvolit s ohledem na požadovanou přesnost výsledků 

a jejich vypovídací schopnost. Musíme si uvědomit, že na celkovém zavlhčení stavby se podílí 

více příčin, jejichž projevy se často překrývají. K diagnostice jednotlivých příčin je vhodné 

z měření vyloučit ta místa, kde je důvod zavlhčení zjevný (např. zatékání z porušených 

dešťových svodů) a představit si, jak by objekt vypadal, pokud by byly zjevné důvody poruch 

odstraněny. Vlhkost zdiva se tedy měří v různých lokalitách, výškových úrovních a hloubkách. 

Nutné je odebrat referenční vzorky i nad hranicí zavlhčení. Při určování vlivu vlhkosti 

vzlínající z podloží je vhodné zkoumat poměr vlhkosti mezi obvodovými a středními stěnami 

v nepodsklepené části přízemí a v suterénu. Pro omezení vlivů povrchové kondenzace je třeba 

vzorky odebírat v hloubce zdiva cca 5 až 10 cm.“ [4] 

Vzorky zdiva byly odebrány dne 10. 4. 2017. 

Při odběru se postupovalo následovně. Nejříve byla vhodně vybrána místa odběru. Pomocí 

vizuálních metod lze určit vlhká místa podle toho, kde se tvoří vlhkostí mapy nebo kde se 

omítka odlupuje od povrchu. Vzorky je také vhodné odebrat v různých výškových úrovních a 

pokud je to možné také ve stejné výšce stěny z exteriéru i z interiéru. Vzorky byly odebrány 

na 24 místech, a tato místa byla vyznačena v půdoryse. Při samotném odběru se postupuje tak, 

že se buď kladívkem nebo nožíkem odloupne kousek zdiva, malty či omítky, který se 

následně vloží do mikrotenových sáčků a zavře do skleničky. Poté se jednotlivé skleničky 

popíší a převezou do laboratoře. Nejvhodnější je pokud k měření v laboratoři dojde ještě téhož 

dne. Nejpozději by vzorky měly být zváženy následující den po jejich odebrání. 
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8.2 Měření v Laboratoři 

Pomůcky: 

Alobalové misky, Váha denver instrument company AC-12K s přesností 0,1 g, sušárna na 

vzorky HA-201 A 

 

Měření bylo provedeno gravimetrickou (hmotnostní) metodou. Touto metodou se vlhkost 

stanoví jako úbytek hmotnosti zkušebního vzorku po vysušení za předepsaných teplotních 

podmínek. Vzorek se suší při 70 - 110°C. Před každým vážením se vzorek ochladí na teplotu 

laboratoře. Vzorek se průběžně váží až do konstantní hmotnosti. Vlhkost se vypočítá podle 

vzorce: 

𝑊 =
𝑚1 −𝑚2

𝑚2
∗ 100% 

W - vlhkost v %  

𝑚1- hmotnost zkušebního tělesa ve stavu vlhkém  

𝑚2- hmotnost zkušebního tělesa po vysušení 

 

Obr. 27: Vzorky uložené v sušárně 
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8.3 Vyhodnocení 

Na základě měření pomocí odporového vlhkoměru a na základě laboratorního měření 

odebraných vzorků zdiva byla vyhodnocena vlhkost zdiva v prvním nadzemním podlaží. 

Hodnocení vlhkosti zdiva dle ČSN P 73 0610 [24]: 

 

w < 3 % hm.   - vlhkost velmi nízká 

3 %  w < 5 % hm.   - vlhkost nízká 

5 %  w < 7,5 % hm. - vlhkost zvýšená 

7,5 % w < 10% hm.  - vlhkost vysoká 

w > 10% hm.  - vlhkost velmi vysoká 

1.1. 1,6 22,7 21,0 21,0 0,081 8,10

2.1. 1,6 20,8 19,5 19,4 0,072 7,22

3.1. 1,6 71,6 66,1 66,1 0,083 8,32

4.1. 1,6 82,9 79,7 79,7 0,040 4,02

5.1. 1,6 102,8 92,5 92,1 0,116 11,62

6.1. 1,6 49,3 46,5 46,3 0,065 6,48

7.1. 1,6 29,9 27,8 27,8 0,076 7,55

8.1. 1,6 36,5 33,3 33,1 0,103 10,27

9.1. 1,6 21,3 20,1 20,0 0,065 6,50

10.1. 1,6 49,7 47,5 47,5 0,046 4,63

11.1. 1,6 54,9 52,0 52,0 0,056 5,58

12.1. 1,6 47,0 44,1 44,1 0,066 6,58

1.2. 1,6 91,1 86,2 86,1 0,058 5,81

2.2. 1,6 42,5 41,0 41,0 0,037 3,66

3.2. 1,5 28,4 27,0 26,9 0,056 5,58

4.2. 1,6 18,5 18,2 18,2 0,016 1,65

5.2. 1,5 41,9 39,6 39,3 0,066 6,62

6.2. 1,6 31,4 30,2 30,2 0,040 3,97

7.2. 1,5 31,3 29,7 29,7 0,054 5,39

8.2. 1,6 56,0 53,1 53,1 0,055 5,46

9.2. 1,6 29,8 28,4 28,4 0,049 4,93

10.2. 1,6 65,3 64,4 64,3 0,016 1,56

11.2. 1,6 34,9 33,8 33,8 0,0325 3,25

12.2. 1,5 41,0 39,9 39,9 0,0276 2,76

Měření vlhkosti zdiva 

číslo 

vzorku

Hmotnost 

misky [g] 

1. vážení 

11.4.2017 [g]

2. vážení 

12.4.2017   

3. vážení 

17.4.2017   

výsledná 

vlhkost [-]

výsledná 

vlhkost [%]

 

Tab. 1: Laboratorní měření odebraných vzorků vlhkosti 

 

 



                          Rekonstrukce a dostavba historického objektu v Pelhřimově 

 

 - 26 - 

 

1 8,10 vysoká 5,81 zvýšená

2 7,22 zvýšená 3,66 nízká

3 8,32 vysoká 5,58 zvýšená

4 4,02 zvýšená 1,65 velmi nízká

5 11,62 velmi vysoká 6,62 zvýšená

6 6,48 zvýšená 3,97 nízká

7 7,55 vysoká 5,39 zvýšená

8 10,27 velmi vysoká 5,46 zvýšená

9 6,50 zvýšená 4,93 nízká

10 4,63 zvýšená 1,56 velmi nízká

11 5,58 zvýšená 3,25 nízká

12 6,58 zvýšená 2,76 velmi nízká

13 8,30 vysoká 6,30 zvýšená

14 8,50 vysoká 5,60 zvýšená

15 7,30 zvýšená 4,70 nízká

16 6,80 zvýšená 5,10 zvýšená

17 5,50 zvýšená 3,20 nízká

18 7,90 vysoká 6,00 zvýšená

19 7,80 vysoká 5,60 zvýšená

20 5,40 zvýšená 3,10 nízká

21 7,10 zvýšená 4,50 nízká

22 7,50 vysoká 4,40 nízká

Výška nad 

podlahou 50cm

hodnocení dle 

normy

Výška nad 

podlahou 100cm

hodnocení dle 

normy

místo 

měření

hmotností vlhkost  [%]

 

Tab. 2: Vyhodnocení měření vlhkosti dle ČSN P 73 0610 

 

Cílem analýzy zaměřené na zvýšenou vlhkost je určení druhu vody, která vniká do zdiva, a 

určení cesty, kterou do zdiva vstupuje. [1] 

Podle naměřených hodnot můžeme konstatovat, že se ve zdivu v prvním nadzemním 

podlaží vyskytuje vlhkost zvýšená až vysoká, na některých místech až velmi vysoká. Dále 

také můžeme pozorovat, že hmotností procento vlhkosti se se stoupající výškou snižuje a také, 

že hodnoty vlhkosti v místech, kde došlo k měření z interiéru i z exteriéru, se příliš neliší. 

Z toho můžeme předpokládat, že se pravděpodobně jedná o vzlínající vlhkost, která vstupuje 

do zdiva z podloží, pravděpodobně díky chybějící hydroizolační vrstvě ve zdivu. Dalším 

z faktorů ovlivňující výskyt vlhkosti ve zdivu může být bezprostřední blízkost vodního toku 

od objetku. 
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Obr. 28: Schéma míst, kde došlo k odběru vzorků, respektive k měření vlhkoměrem 
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9 Návrh sanačních opatření 

9.1 Sanace vlhkosti 

„Zvolit nejvhodnější a přiměřenou odvlhčovací metodu znamená poznat důkladně její 

účinnost a všechny stavební podmínky při jejím použití. Obvyklé dělení sanačních opatření na 

stavební chemické a elektrické je dnes již velmi málo používané. Všechna opatření se 

navzájem kombinují a a lze říci, že vždy pouze jedno z nich je základním. Pro běžné 

stavebníky zůstává volba nejvhodnější sanační metody často velkou hádankou a předkládaný 

výsledek odborného pracoviště je pro ně často málo pochopitelný.“ [6] 

Otázka jaké nejefektivnější sanační metody vzhledem k jejich velkému počtu a zároveň 

také k jejich technické a funkční nejstejnorodosti zvolit, je poměrně obtížná. Účinonost 

vybraného sanačního opatření zajistíme pouze vhodným návrhem sanační metody nebo 

kombinací jednotlivých sanačních metod. [2] 

Pokud výskyt vlhkosti zdiva souvisí se vzlínající vlhkostí z podloží, je obvykle nutné stěny 

budovy mechanicky podřezat a do vzniklé spáry vložit dodatečnou hydroizolaci, případně je 

nutné vytvořit bariéru ve zdivu před vzlínající vlhkostí pomocí vrtů do stěn, do kterých se 

vpraví injektážní roztok. [4] 

Základní sanační metody se dělí na metody přímé a nepřímé. Metody přímé se dále dělí na 

mechanické, chemické a elektro-fyzikální a metody nepřímé se dělí na sanační omítkové 

systémy, vzduchoizolační a drenážní systémy. [3] 

Na základě stavebně-technického průzkumu byly zjištěny pravděpodobné příčiny 

přítomnosti vlhkosti ve zdivu. Na základě následného měření hmotnostího obsahu vlhkosti ve 

zdivu byla navržena kombinace dvou základních druhů sanačních metod. Tyto metody jsou: 

vytvoření bariéry ve zdivu pomocí infuzních clon a vytvoření provětrávané vrstvy v podlaze 

v prvním nadzemním podlaží pomocí plastových tvarovek. Tyto dvě základní sanační metody 

budou doplněny použitím sanačních omítkových systémů a také vytvořením drenážního 

sytému okolo objektu. 
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9.1.1 Infuzní metoda 

„Podstatou infuzních metod je přerušení kapilárního vzlínání, snížení nasákavosti a 

smáčení stěn pórů, popř. i omezení difúze vodních par pórovým systémem (směrem dovnitř). 

Napuštěním pórového systému zdiva infuzní látkou dochází k vytvoření modifikované pórové 

struktury, která neumožňuje transport vlhkosti v kapalné ani plynné fázi (utěsnění póru, 

hydrofobizace povrchu pórů, úprava distribuce a velikosti pórů). Infuzní metody jsou vhodné 

pro všechny druhy zděných konstrukcí.“ [3] 

Jedná se o odbornou stavební činnost, kterou je vhodné nechat provést specializovanou 

realizační firmu. Nedílnou součástí sanace objektů po provedení dodatečné hydroizolace je 

aplikace sanační omítky. „Každá realizační firma by měla samozřejmě poskytnout investorovi 

certifikát a technický list. Samotná realizace je nenáročná, vyžaduje však dodržování 

předepsaného postupu a směrnice WTA 4-4-04/D Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti.“ [7] 

Způsob aplikace injektáže bude beztlakový s hydroskopickým přetlakem. Vrty budou 

vytvořené ve sklonu 5 – 30˚ ve vzdálenosti 150 mm od sebe. Hloubka vrtu bude o 100 mm 

menší, než je tloušťka stěny. Zhotovené vrty budou o průměru 20 – 30 mm. Vrty budou 

zhotoveny ve výšce 150 mm nad úrovní podlahy, tak aby clona vytvořená injektovanou látkou 

navazovala na hydroizolaci podlahy. Před aplikací injektážního prostředku budou vrty 

vyčištěny tlakovým vzduchem. Po dokončení proběhnuté reakce se vrty zaplní cementovou 

směsí. Jako injektážní směs bude použit sodný roztok vodního skla a hydrosol oxidu 

křemičitého s přídavkem hydrofobizujícíh sloučenin. [3] 

 

Obr. 29: Schéma injektážního vrtu 
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9.1.2 Konstrukce provětrávané podlahy 

„Vytváření vzduchových mezer je účinné i u podlah v nejnižších podlažích. Vzduchová 

mezera přeruší kapilární vzlínání vody z podzákladí. Vzduchové mezery a dutiny u svislých a 

podlahových konstrukcí, které zamezují přímému přestupu vlhkosti ze zeminy obklopující 

objekt a z podzákladí, plní funkci hydroizolace prakticky po celou dobu životnosti stavby. 

Proudění vzduchu v provětrávacích kanálcích a dutinách umožňují průduchy, kanálky a 

větrací otvory, napojené na vnější prostředí a umístěné v různých výškách, na protilehlých 

stranách objektu, napojené na nevyužité komínové a odvětrávací průduchy apod., tak aby bylo 

dosaženonejvyšší hodnoty rozdílu atmosférického tlaku na vstupu a výstupu.“ [3] 

Jedním z nejúčinnějších sanačních opatření, které využívá proudění vzduchu – nejlépe 

pasivního, jsou celoplošné dutiny pod podlahami. Jistým problémem, který toto řešení 

komplikuje je ten, že je nutné zajistit dostatečný výškový rozdíl nasávacích a výdechových 

otvorů a zajistit tak dostatečný tlakový rozdíl a docílit tak proudění vzduchu v dutině pod 

podlahou. [8] 

V navržené skladbě podlahy v tomto objektu bude vytvořena provětrávaná dutina pomocí 

plastových tvarovek o výšce 150 mm, které budou uloženy na štěrkovém podkladu frakce 

32/16 o mocnosti 50 mm. Nad plastovými tvarovkami bude zhotovena betonová vrstva 

vyztužená kari sítí o výšce 50 mm dále pak tepelná izolace podlahy tloušťky 130 mm, na 

které bude zhotovena roznášecí vrstva betonové mazaniny tloušťky 100 mm, na které bude 

položena nášlapná vrstva podlahy. Provětrávaná dutina bude propojena s atmosférou 

výdechovými a vdechovými otvory. Vdechové otvory budou umístěny 230 mm nad povrchem 

na východní straně objektu. Výdechové otvory budou vyvedeny na protější straně objektu na 

střechu v zadní části budouvy, respektive do mezery k sousednímu objektu ve výšce 2,6 m 

nad povrchem v přední části budovy. Ovory budou opatřeny ochranými mřížkami. 

 

Obr. 30: Schéma provedení vdechového otvoru 
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9.2 Odstranění dalších poruch 

Schodiště 

V Plánu této přestavby je také odstranění stavajícího kamenného schodiště z prvního 

nadzemního podlaží do druhého nadzemního podlaží a také odstranění dřevěného schodiště 

do půdního prostoru. Obě tato schodiště budou nahrazena novými kamennými schodišti, 

skládajících se z jednotlivých kamenných stupňů uložených do stěn, které jsou zhotoveny 

z plných pálených cihel. Nová schodiště budou stejného tvaru jako původní. Oproti původním 

bude mít však vyhovující výšku a šířku jednotlivých stupňů, a také bude od 200 mm širší než 

původní schodiště, jehož šířka také nevyhovovala. 

Konstrukce střechy a krovu 

Plánem této přestavby je nahrazení stávající konstrukce krovu novou konstrukcí, která 

umožní využití půdních prostorů. Proto bude původní krov odstraněn a nahrazen novou 

konstrukcí. Z důvodu poměrně dobrého stavu jednotlivých trámů ve stávajícím krovu je 

možné některé prvky použít jako materiál pro novou konstrukci krovu. 

Balkon 

Konstrukce balkonu byla nejprve staticky zajištěna, poté byla provedena sanace balkonové 

desky. Nejříve dojde k odstranění betonu nacházejícího se kolem vykonzolovaných ocelových 

nosníků, poté budou ocelové nosníky řádně prohlédnuty a ošetřeny proti korozi. Následně 

budou ocelové nosníky obetonovány a obaleny tepelnou izolací z důvodu přerušení tepelných 

mostů, které samotné vykonzolované nosníky tvořily. Sanována bude také vrchní betonová 

deska, u které dojde k nově provedené spádové vrstvě, osazení okapového profilu a položení 

izolační rohože, na kterou bude položena mrazuvzdorná dlažba do pružného lepidla. 

Trhliny v omítce 

Trhliny v omítce budou odstraněny v rámci stavebních úprav, odstraněním starých omítek 

a nanesením nových. 
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10 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout veškeré stavební úpravy k plnohodnotnému užívání 

domu pro bydlení, respektive k užívání jako prodejní plochy, provést stavebně-technický 

průzkum a stavebně historický průzkum a popsat a zhodnotit stávající stav objektu a jeho 

jednotlivých konstrukcí. Dále byl cílem práce popis a analýza objevených vad a poruch na 

objektu a na základě zjištěných informací o poruchách, návrh co nejefektivnějšího sanačního 

opatření. Další náplní práce bylo navržení veškerých stavebních úprav objektu, jako návrh 

nových skladeb konstrukcí a jejich posouzení z hlediska tepelné techniky nebo také návrh 

konstrukce krovu a posouzení dřevěných stropních trámu nad druhým nadzemním podlažím, 

do kterých budou opřeny sloupky z nově navržené konsrukce krovu.  

Při provádění stavebně technického průzkumu byl zjištěn součastný stav objektu, při 

kterém byla objevena zejména vlhkost ve zdivu v prním nadzemním podlaží a další poruchy, 

jako například nevyhovující schodiště nebo velmi zchátralý balkon. 

Na základě zjištěných poruch byla provedena jejich analýza a to zejména analýza vlhkosti 

zdiva v prvním nadzemním podlaží, která byla provedena pomocí odporového vlhkoměru. 

Došlo také k odběru vzorků zdiva, u kterých byla následně, pomocí gravimetrické metody, 

stanovena vlhkost. Po této analýze byly navrženy sanační metody a to zejména sanační 

metody proti vlhkosti. Tyto sanační metody jsou: vytvoření provětrávané dutiny v podlaze 

v prvním nadzemním podlaží a návrh pro vytvoření bariéry ve zdivu pomocí infuzních clon.  

Dále pak byly navrženy nové skladby konstrukcí, které byly posouzeny z hlediska tepelné 

techniky. 

Také byla navržena nová konstrukce krovu, u které bylo nutné posouzení jednotlivých 

trámů trámového stropu nesoucích konstrukci nového krovu. Stávající trámy nevyhověly, tak 

byla navržena jejich výměna za ocelové nosníky. 

Práce na této bakalářské prací mě velice bavila. Při zpracovávání této práce jsem měl 

možnost dostat se přímo do terénu a řešit dané úlohy přímo na reálné stavbě, což pro mě bylo 

velice zajímavé. Při práci jsem měl možnost zabývat se analýzou skutečných konstrukcí a 

také se seznámit s několika různými sanačními metodami a možnostmi jejich využití. Celkově 

tedy pro mě bylo vypracování bakalářské práce přínosné. 
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6. Řez C-C´ - stávající stav      1:50 

7. Jižní pohled – stávající stav     1:50 

8. Severní pohled – stávající stav     1:50 

9. Východní pohled – stávající stav     1:50 

Stavební část – bourací práce: 

10. Půdorys 1NP – bourací práce     1:50 

11. Půdorys 2NP – bourací práce     1:50 

12. Výkres krovu – bourací práce     1:50 

13. Řez A-A´ - bourací práce      1:50 

14. Řez B-B´ - bourací práce      1:50 

15. Řez C-C´ - bourací práce      1:50 

Stavební část – nový stav: 

16. Půdorys 1NP – nový stav      1:50 

17. Půdorys 2NP – nový stav      1:50 

18. Půdorys 3NP – nový stav      1:50 

19. Výkres krovu – nový stav      1:50 

20. Řez A-A´ - nový stav      1:50 

21. Řez B-B´ - nový stav      1:50 
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22. Řez C-C´ - nový stav      1:50 

23. Jižní pohled – nový stav (varianta 1)    1:50 

24. Severní pohled – nový stav (varianta 1)    1:50 

25. Východní pohled – nový stav (varianta 1)   1:50 

26. Jižní pohled – nový stav (varianta 2)    1:50 

27. Severní pohled – nový stav (varianta 2)    1:50 

28. Východní pohled – nový stav (varianta 2)   1:50 

29. Celková přehledná situace – nový stav    1:200 

30. Detail vdechového otvoru provětrávané podlahy   1:10 

31. Detail vytvoření injektážní clony     1:10 

32. Detail uložení stropního trámu + nadpraží špaletového okna 1:7 

33. Půdorys 1NP – schéma nové + stávající konstrukce  1:100 

34. Půdorys 2NP – schéma nové + stávající konstrukce  1:100 

35. Půdorys 3NP – schéma nové + stávající konstrukce  1:100 

36. Krov - schéma nové + stávající konstrukce   1:100 

37. Řez A-A´ - schéma nové + stávající konstrukce   1:100 

38. Řez B-B´ - schéma nové + stávající konstrukce   1:100 

39. Řez C-C´ - schéma nové + stávající konstrukce   1:100 

40. Seznam nových skladeb     

41. Výpis výplní otvorů 

42. Tepelné posouzení skladeb 

43. Akustické posouzení konstrukcí nad 1NP 

44. Průvodní zpráva 

45. Souhrná technická zpráva 

46. Dokumentace stavebního objektu 

Statická část: 

47. Statický výpočet 

Stavební průzkum: 

48. Stavební průzkum 1NP      1:75 

49. Stavební průzkum 2NP      1:75 

50. Stavební průzkum krov      1:75 

51. Fotodokumentace 
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