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D. 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Úvod  

   Projektová dokumentace řeší dostavbu a rekonstrukci historického objektu č. p. 196 a 

1453 v ulici Václava Petrů v Pelhřimově. Objekt bude mít tři nadzemní podlaží. V prvním 

nadzemním podlaží se budou nacházet prodejní plochy a v dalších dvou podlažích se bude 

nacházet pět bytových jednotek, přičemž jedna z nich je řešena jako mezonetový byt.  Objekt 

se nachází v centru města poblíž Masarykova náměstí. Stavba se nacházi v bloku budov, kdy 

na západní části na ni přímo navazuje objekt pekárny a další sousední objekt je od řešené 

budovy oddělen 1 metr širokou mezerou. Podél východní fasády protéká řeka Bělá.  

Bourací práce 

Bourací práce budou prováděny podle přiložené dokumentace. K ubourání je určena 

konstrukce střechy krovu, veškeré dělící konstrukce, konstrukce schodiště. Odstraněny budou 

také veškeré podlahy a omítky. Bourací práce budou prováděny postupně s ohledem na 

opětovné použití některých odstraňovaných prvků a také z důvodu bezpečnosti. Při bourání 

nebude použita žádná speciální technika. 

Zemní práce 

Bude provedeno pouze vyhloubení jámy pro položení drenážního potrubí. Jáma bude 

provedena ručně z důvodu malého objemu výkopu a z důvodu ochrany stávajícího objektu 

před poškozením strojní technikou. Po uložení drenážního potrubí o průmeru 100 mm bude 

jáma postupně zasypána štěrkem o frakcích 8/16 a 16/32 mezi jednotlivé frakce bude vložena 

geotextílie proti zanášení drenážního potrubí. 

Základy 

Nebudou prováděny žádné zásahy do základových konstrukcí. 
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Parozábrany a izolace vlhkosti a radonu 

Izolace proti radonu je řešena zároveň s návrhem řešení proti vlhkosti, vyskytující se 

v přízemí objektu, a to návrhem provětrávané podlahy v prvním nadzemním podalží. Toto 

řešení, zárověn se skladbou konstrukce nad provětrávanou vrstvou, chrání budovu proti 

pronikání radonu z podloží. Prostupy budou důkladně utěsněny penetrací a tekutou 

hydroizolací. Nad provětrávanou vrstvou se ještě nachází pojistná hydroizolační vrstva 

Bitubitagit PE. 

Pod tepelnou izolací střešního pláště bude natažena parozábrana, která bude u stěn 

utěsněna těsnící páskou nebo trvale pružným tmelem. 

 

Svislé nosné i nenosné konstrukce 

Obvodové svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z původních cihlokamených potažno 

pouze cihlových stěn o tloušťce od 700 mm až do 800 mm.  Vnitřní nosné stěny jsou také ze 

zdiva smíšeného a ze zdiva pouze cihelného o tloušťkách stěn od 300 mm až do 800 mm. 

Dozdívané svislé nosné konstrukce budou tvořeny broušnými cihelnými bloky Porotherm 44 

Profi respektivě Porotherm 30 profi. Příčkové konstrukce budou řešeny jako sádrokarotnové 

konstrukce s dvojítým opláštěním o šířce 150 mm. 

Konstrukce schodiště 

Původní schodiště bude vybouráno a bude nahrazeno novým kamenným, visutým 

schodištěm, které bude uloženo do bočních stěn. Jednotlivé schodišťové stupně budou mít 

šířku 270 mm a výšku 178 mm. Schodiště bude o šířce 1200 mm. Další schodiště, které bude 

prováděno, bude schodiště uvnitř mezonetového bytu. Toto schodiště bude čepové, tvořené 

dřevěnými nášlapy, které budou z masivního dřeva silného 5 cm. Schodišťové stupně jsou u 

zdi neseny dřevěnou schodnicí kotvenou do stěny a na vnitřní části jsou vynášeny svilými 

nerezovými rozpěrami. Zábradlí je řešeno v celonerezovém provedení. 

Vodorovné stropní konstrukce 

Vodorovné konstrukce stropů jsou tvořeny v prvním nadzemním podlaží v zadní části 

objektu cihelnými valenými klenbami z plných pálených cihel. Klenby jsou klenuty do 

ocelových „IPE“ nosníků, které mají mezi sebou osovou vzdálenost 1 metr a jsou uloženy na 
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stěnách. Strop nad zadní místností přední prodejny je tvořen železobetonovou deskou 

tloušťky 90 mm, pnutou do ocelových „IPE“ nsoníků, které jsou uloženy na obvodových 

stěnách. Strop nad přední místností je řešen jako trámový s nosnými trámy o průřezové 

velikosti 150/260 mm s rákosníky rozteče trámu jsou 900 mm. Stropy nad druhým 

nadzemním podlažím jsou řešeny také jako trámové, s trámy o přůřezu 150/260 mm s roztečí 

trámů 625 mm. Přičemž trámy, které budou podpírat konstrukci krovu, budou vyměněny za 

ocelové nosníky „HEA 260“. Stropní konstrukce uvnitř mezonetového bytu je také řešena 

jako trámový strop s rozměrem trámů 150/260 mm s roztečí mezo trámy 625 mm. 

Překlady 

Překlady nad nově vybudovanými stěnami budou tvořeny 5 překladovými prvky 

Porotherm VT 8. 

Podhledy 

Podhledy se nacházejí nad pření místností přední prodejny a také ve všech bytových 

jednotkách a jsou tvořeny sádrokartonovými deskami zavěšenými na bednění stropních trámů. 

Nosná konstrukce střechy 

Střecha bude řešena jako sedlová na východní straně se sklonem 40° na záadní straně 

s promněným sklonem z důvodu rozbíhajících se nosnách stěn. Jednotlivé trámové prvky 

budou z masivního dřeva o pevnostní třídě C24. Krokve bude mít rozměr 100/160 mm, 

Vaznice 150/200 mm, kleštiny 50/160 mm, sloupky 150/150, pozednice 140/140. Pozednice 

budou uloženy na železobetonový ztužující věnec. 

Zastřešení 

Konstrukce střechy je sedlová se štítem v přední části objektu. Krytina střechy bude 

tvořena střešnímy pálenými taškami – hnědý odstín. Na příčné laťování. Střešní plášť je 

provětrávaný ve vrstvě s kontralatěmi. 
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Povrchové úpravy 

Veškeré konstrukce budou zbaveny svých povrchových úprav (omítek, obkladů) a budou 

opatřeny novými povrchovými úpravami. V přízemí, kde budou prováděny sanační opatření 

proti vlhkosti, budou po nějaké době po odstranění původních omítek naneseny nové sanační 

omítky. Povrchová úprava obvodového pláště bude řešena pomocí fasádního nátěru Baumit se 

žlutým odstínem. 

Okna a dveře 

Při výstavbě dojde k odstranění veškerých oken a dveří, které budou nahrazeny novými. 

Okna budou dřevěná špaletová v hnědém odstínu z vekovní strany a v bílém z vnitřní strany. 

Venkovní dveře budou stejného odstínu. Rozměry a popis oken a dveří je popsán v příloze. 

Podlahy 

Podlaha v prvním nadzemním podlaží je řešena jako provětrávaná. Dutina v podlaze bude 

vytvořena pomocí plastových tvarovek o výšce 150 mm, které budou položeny do štěrkového 

podkladu. Pochozí vrstva v prvním nadzemním podlaží je řešena jako keramická dlažba. 

Podlahy nad zděnnými klenbami, respektive nad železobetonovou deskou je tvořena pomocí 

sýstémové technologie fermacell s podsypem. Nášlapná vrstva v bytových jednotkách je 

tvořena laminátovou podlahou, s výjimkou koupelen a záchodů, kde bude nášlapná vrstva 

z keramických dlaždic. Skladby veškerých podlah jsou podrobně popsány v příloze.  

Tepelné a kročejové izolace 

Tepelná izolace základů bude tvořena extrudovaným polystyrenem o tloušťce 80 mm. 

Oblast viditelného soklu bude do výšky 500 mm nad upravený terén. Podlaha v přízemí bude 

zateplena expandovaným polystyrenem o tloušťce 130 mm. Obvodový plášť bude zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem pomocí systémových prvků Baumit open. S tloušťkou 

tepelně izolační vrstvy z expandovaného polystyrenu 160 mm. střešní plášť bude zateplen 

minerální vlnou, která bude umístěná mezi krokvemi, pod krokvemi a bude o celkové tloušťce 

330 mm. V jednotlivých skladbách podlah je také umístěná kročejová izolace o tloušťce 40 

mm v přízemí a o tlouštce 60 mm v jednotlivých bytech, kročejová izolace je tvořena 

dřevovláknitými deskami. Skladby jednotlivých konstrukcí jsou přílohou této práce. 
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Klempířské konstrukce 

Parapety budou provedeny z titanozinkového plechu o tloušťce 75 mm, okapové žlaby 

budou měděné o průměru 100 mm a budou uchyceny do hádků ve spádu 0,5%, Balkon bude 

zakončet titanozinkovou lištou kotvenou do nosné konstrukce balkonu. 

Truhlářské konstrukce 

Truhlářské konstrukce se předpokládají v dokončovacích fázích (kuchyňská linka, 

vestavěné skříně a nábytek). 

Zpevněné plochy 

Jsou patrné ve výkresové části a jedná se o pochozí a pojezdovou zámkovou dlažbu 

spádovanou k jižní straně objektu. 
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D. 1.2 Stavebně - konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

Popis navrženého konstrukčního systému  

Stavba je zděná stěnová se stěnami tvořenými cihelným případně smíšeným původním 

zdivem, dále pak z broušných cihelných bloků tvořících nové zděné konstrukce. Konstrukční 

systém je podélný s nosnými obvodovými stěnami situavanými na východní a západní straně 

objektu. Nosné konstrukce stropů jsou uloženy do těchto stěn. 

Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby  

Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému je podrobněji popsán v textové 

části práce. Z průzkumu můžeme konstatovat, že nosný systém stavající stavby je v celkově 

dobré kondici. 

Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Prostý beton třídy C20/25, želetobeton třídy C20/25, Broušné cihelné bloky tl. 450 a 300 

mm, řezivo třídy C24. Stropní trámy 150/260 mm. Jednotlivé dimenze prvků krovu popsány 

ve výkresu krovu. 

Zajištění stavební jámy 

Stavební jáma nebude prováděna. 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce,  případně sousední stavby. 

Postupy všech prací musí být prováděny odborně, pomocí co nejméně destruktivních 

technologií. Žádné z navrhovaných technologických postupů, by neměly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousedních staveb. 
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Zásady pro provádění bouracích prací a zpevňování konstrukcí a prostupů 

Bourací práce budou probíhat postupným rozebíráním jednotlivých konstrukcí, od střechy 

níže. Při ubourávání vnitřních nosných stěn v prvním nadzemním podlaží musí dojít 

k dostatečnému podepření stropních konstrukcí pomocí dřevěných kůlů dostatečně zapřených 

do podlahy. 

Požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Specifické požadavky se nepředpokládají. Pro stavbu je vyžadována klasická dokumentace 

pro provádění stavby. V ideálním případě zajistí technický dozor stavby. 
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D. 1.4 Technika prostředí staveb 

a) Technická zpráva 

Zdravotně technické instalace 

Kanalizace 

Kanalizační přípojka: 

Ve stávajícím stavu je objekt napojen na veřejnou kanalizační síť dvěma oddělenými 

přípojkami. V nově řešeném objektu bude využita pouze jedna kanalizační přípojka, která 

bude v místě napojení na splaškové a dešťové odpadní potrubí opatřena plastovou revizní 

šachtou s pojezdovým krytem. Šachta bude předem předbetonována. 

Splaškové odpadní potrubí: 

V základových konstrukcích bude kanalizace vedena plastovým KG potrubím 125/100 ve 

spádu minimálně 2%. V bytech bude vedeno připojovací potrubí v konstrukcích 

sádrokartonových příček ve spádu minimálně 3%. Stoupací odpadní potrubí bude větráno 

nad střechu budovy. 

Dešťové odpadní potrubí: 

Voda ze střešního pláště bude odvedena pomocí okapních žlabů a svislých dešťových 

svodů do veřejné kanalizační sítě. 

Vodovod 

Vodovodní přípojka: 

Vodovodní přípojka zůstane v nezměněném stavu. 

Vnitřní potrubí: 

Vnitřní vodovodní potrubí bude provedeno klasickým způsobem. K vedení vodovodního 

potrubí bude využita vrstva kročejové izolace v podlaze, případně bude potrubí vedeno 

v konstrukcích sádrokartonových stěn. Při vedení trubek s teplou a studenou vodou je 

nutné zajistit, aby potrubí s teplou vodou vedlo vždy nad potrubím se studenou vodou. 

Potrubí bude izolováno. Vodovodní uzávěry budou umístěny vždy před každým stoupacím 

potrubím a dále pak v každém jednotlivém bytě a prodejně.  

Vodoměrná soustava: 

Vodoměrná sestava bude složena ze spojky, uzavíracího ventilu, redukce, vodoměru, 

redukce, uzavírací ventilu s odvodněním a zpětná klapky. Sestava bude umístěna v šachtě 
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mimo objekt a bude chráněna před mrazem. Další vodoměry budou umístěny ve 

stoupacích šachtách v jednotlivých bytech a prodejnách. 

Teplá voda 

Ohřev teplé vody bude zajištěn zásobníkem, který bude součástí plynového kotle 

umístěného v kotelně, v přízemí objektu. Teplá voda bude rozvedena v plastových 

trubkách izolovaných mirelonem. 

Plynovod 

Plynovodní přípojka: 

Objekt je napojen na veřejnou síť pomocí plynovodní přípojky, která vede nad povrchem. 

Tato přípojka bude odstraněna a bude zřízena nová přípojka, která bude zakopána do země. 

Její vedení je patrné ze situačního výkresu. 

Vnitřní potrubí: 

Vnitřní rozvod plynu bude proveden v přízemí pod stropem prodejny, a bude doveden do 

kotelny, kde na něj bude připojen plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 

teplé vody. Při prostupu plynového potrubí skrz konstrukce bude potrubí opatřeno 

ocelovou chráničkou a dostatěčně utěsněno. Potrubí bude před kotlem opatřeno kulovým 

uzávěrem. 

Hlavní uzávěr plynu: 

Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na severovýchodním rohu na fasádě objektu. Plynoměr 

bude umístěn v kotelně. 

Vzduchotechnika a vytápění, chlazení 

Vytápění 

Celý objekt bude vytápěn pomocí plynového kondenzačního kotle umístěného v kotelně 

v přízemí objektu. Potrubí bude vedeno v podlahách ve vrstvě kročejové izolace uvnitř 

jednotlivých bytů a bude vedeno ve spádu 0,1 % směrem ke stoupacímu potrubí. Před každým 

stoupacím potrubím bude umístěn uzávěr s možností vypuštění potrubí. V přízemí bude 

vedení uskutečněno také v podlahové kročejové vstvě. Na vedení budou napojeny radiátory 

umístěny v každé místnosti pod jednotlivými okny. 

Vzduchotechnika 

V objektu je navrženo lokální podtlakové větrání v každém bytě, pomocí ventilátorů 

umístěných v koupelnách a na WC. A také pomocí digestoří umístěných nad sporáky 
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v kuchyních. Vzduchotechnické potrubí bude vedeno pod stropem do jednotlivých stoupacích 

šachet. Vzduchotechnické potrubí bude obdélníkového tvaru. 

Elektroinstalace 

Elektroinstalace bude provedena pomocí kabelů, které budou vedeny převážně skrytě pod 

povrchem v maximální možné míře v podlahách a příčkách. Ve zdivu budou, pokud možno, 

prováděny pouze vertikální rýhy. Vodiče pro osvětlovací soustavu budou vedeny pod omítkou 

kabelovými průchodky nebo v instalačních dutinách. Spínače se osadí ve výšce 1200 mm nad 

podlahou. Zásuvky a vypínače v kuchyních budou umístěny tak, aby byly nad pracovní 

deskou kuchyně. Všechna svítidla připevněné na hořlavém materiálu musí být podložena 

nehořlavým materiálem. Hlavní elektroměr bude umístěn na fasádě na severovýchodním rohu 

objektu, kde bude umístěn také hlavní rozvaděč. Bytové rozvaděče budou umístěny na 

chodbách v jednotlivých bytech. Všechny zásuvkové, spotřebičové i světelné okruhy budou 

opatřeny potřebným jištěním. 
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