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STRUKTURA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Ve shodě s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb má projektová dokumentace následující členění: 
 
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
C SITUAČNÍ VÝKRESY  
 C.1 CELKOVÁ SITUACE 
  
D DOKUMENTACE OBJEKTU 
 D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
 D.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST - není součástí dokumentace 
 D.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
 D.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - není součástí dokumentace 
  
E DOKLADOVÁ ČÁST 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY        
 
Stavba: zateplení domu č.p.90 
 
Místo stavby: Pod poštou 90/3, Satalice , Praha 9, parc.č..: 19, k.ú.: Satalice 
 
Druh a účel stavby: rekonstrukce obvodového pláště polyfunkčního domu č.p.90. 
 
Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro ohlášení stavebnímu úřadu 
 
Investor: městská část Praha Satalice 
 
Projektant: Ing. arch. Tomáš Stránský 

Ing. arch. Martin Rezek 
Mag.arch. Vojtěch Geryk 
 
Ateliér Sféra 
info@sfera-atelier.com 
www.sfera-atelier.com 

 
Projekt kontroloval: Ing. Roman Pechač 

Dělnická 6/202 Praha 7 17000 
autorizace ČKAIT 0006248   

 (osvědčení o autorizaci – viz DOKLADOVÁ ČÁST) 
 
Zhotovitel:   bude určen výběrovým řízením 
 
Datum zpracování:  5/2013 – 6/2013 
 
Lhůty výstavby:   2013 – 2014 (po vydání stavebního povolení) 
 
Náklady na stavební objekt: cca 1 100 000 Kč dle předběžného rozpočtu 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku, 
Řešený pozemek se nachází v zastavěné části území městské části Praha – Satalice nedaleko centra ve zklidněné obytné 
ulici. Řešený objekt byl vystavěn v období kolem 2.sv. války jako symetrický dvojdům, přičemž projekt se týká levé 
poloviny domu. 

 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V objektu byl proveden stavební průzkum, kterým bylo zjištěno následující: 
- Špatně provedená živičná izolace na střeše objektu, vykazující řadu závad, které způsobují zatékání. 
- Nevhodně provedené detaily u terasy ve 2.NP, které způsobují soustavné zatékaní do prostor školky v 1.NP. 
- Absenci tepelné izolace ve skladbě plochých střech i terasy, izolace je zde pouze v minimálních tloušťkách. 
- Nevhodně řešené klempířské detaily 
- Konstrukce zděného komínu v neuspokojivém stavu 
- Narušení uličního soklu domu vzlínáním vlhkosti 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V okolí objektu se nenachází žádná ochranná a ani bezpečnostní pásma. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Řešený objekt se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Projekt řeší zateplení domu, stavebními úpravami se nezmění vliv stavby na okolní stavby. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Projekt řeší zateplení domu, nevzniknou tedy žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. 
 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Projekt řeší zateplení domu, tyto požadavky nevzniknou. 
 

h) Územně technické podmínky 
Projekt řeší zateplení domu, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se stavební úpravami nezmění oproti 
současnému stavu. 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Žádné související ani podmiňující investice se zde nevyskytují. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Stavebními úpravami nedojde ke změně funkčního využití objektu. Objekt bude nadále sloužit takto:  
1.NP -  soukromá školka 
2.NP - bytová jednotka 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus    
Projekt řeší zateplení domu, kompozice prostorového řešení se nezmění oproti současnému stavu. 
 

b) Architektonické řešení 
Řešený objekt byl vystavěn v období kolem 2.sv. války jako symetrický dvojdům, přičemž projekt se týká levé poloviny 
domu. Tato část byla dále stavebně upravována, nejzásadněji v 80.tých letech 20. stol. V této době byl přetvořen objem 
domu, kdy sedlová střecha byla nahrazena plochou a místo podkroví bylo vytvořeno plnohodnotné 2. NP. Střecha byla 
zakryta atikou a skloněna směrem do zahrady. Dále byla přistavěna směrem do zahrady část 1.NP, jejíž plochá střecha 
slouží vyššímu patru jako pochozí terasa. Nyní je objekt v nevyhovujícím stavu, tepelně izolační vlastnosti stěn i střech 
jsou minimální a do objektu vinou špatných klempířských prvků a střešní krytiny zatéká. Smyslem úprav je odstranění 
příčin poruch, snížení nákladů na provoz a zvýšení životnosti objektu. Dále tyto úpravy napomohou vnějšímu vzhledu 
domu. Především uliční fasáda je nově pojednána, díky použití rozdílně silných tepelných izolací a barevnému řešení, 
bude fasáda nově načleněna. Současné tupé fasádě bude dodán architektonický detail, který navazuje na okenní otvory a 
římsu sousedního domu. Barevné řešení vychází z decentních odstínů, převládající barvou bude bílá, sjednocená okna 
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v ustoupené části fasády budou omítce v šedém odstínu. Výrazný rám tvořící římsu, která na obou krajích uliční fasády 
sjíždí až na chodník je navržena modrošedém odstínu. Nová okna jsou navržena v odstínu tzv. slonové kosti. 
  

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Jedná se o polyfunkční dům se školkou a bytem, výroba se v objektu nevyskytuje 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
 
Jedná se o rekonstrukci obvodového pláště objektu, projekt tedy neřeší bezbariérové užívání stavby. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
 
Bezpečnost stavby při užívání je zajištěna dodržením požadavků platných vyhlášek a norem pro výstavbu pozemních objektů, 
zejména vyhl. 268/2009Sb. a vyhl. 23/2008Sb. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 
 

a) Stavební řešení 
Projekt řeší zateplení domu, tedy realizaci nového souvrství plochých střech, zateplení fasád objektu a výměnu stávajících 
oken za nová plastová s izolačním trojsklem. 
 

b) Konstrukční řešení a materálové řešení 
V současnosti je na fasádě břizolitová omítka. Na ní budou lepeny a kotveny tepelně izolační desky jako kontaktní 
zateplovací systém. Jako izolant je navržena kombinace fasádního polystyrénu tl. 120 a 160mm, dále fasádní polystyrén 
greywall tl.100mm s lepšími izolačními vlastnostmi a u soklů bude použit extrudovaný polystyrén tl. 50mm. Rozdílné 
tloušťky budou vytvářet římsy, které budou klempířsky ošetřeny proti vodě a sněhu. Finální povrch bude tvořit tenkovrstvá 
probarvená omítka. Tepelně izolační vlastnosti střechy jsou nedostatečné. Bude využito spádové vrstvy a záklopu, na 
který bude doplněna chybějící parozábrana a tepelná izolace. Dále bude instalována nová hydroizolace z PVC fólie. S tím 
budou vyměněny veškeré klempířské prvky na střeše. Detaily zakončení a klempířské prvky jsou navrženy 
z poplastovaných plechů viplanyl, na které bude natavena hydroizolace. Veškeré prostupy hydroizolací budou řešeny 
typovými prvky. O způsobu kotvení nového souvrství bude rozhodnuto dle provedené sondy v konstrukci střechy. 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly bezpečné užívání a aby neohrožovaly sousední objekty, 
což znamená, aby při běžném užívání nedošlo ke zřícení stavby nebo její části, vnitřnímu stupni nepřípustného přetvoření, 
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku vnitřního přetvoření 
nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Montáž kontaktního zateplovacího 
systému a nového souvrství střechy bude provedena dle technických listů a doporučení výrobce. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

Projekt řeší rekonstrukci obvodového pláště, technická a technologická zařízení nejsou projektem řešeny. 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
 

Požárně bezpečnostní řešení je podrobně popsáno v samostatné části dokumentace:  
D.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
 

Projekt řeší rekonstrukci obvodového pláště stávajícího objektu do 1000 m2, posouzení energetické náročnosti tedy není 
součástí PD. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Jedná se o rekonstrukci obvodového pláště objektu, realizací nedojde ke změně vnitřního uspořádání ani změně otvorů. 
Nakládání s odpady: 
S odpady vznikajícími v průběhu realizace stavby a s komunálním odpadem vznikajícím při užívání budovy bude nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Odpad je třeba přednostně využít, případně zajistit jeho využití. Nelze-li jej využít 
v souladu se zákonem o odpadech, je třeba zajistit jeho odstranění, opět v souladu se zákonem o odpadech. Stavební odpad bude 
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ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady zhotovitele stavby, pokud tento odpad nebude přímo nakládán a 
vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad 
zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny 
nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela 
uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku 
stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 
Nejpozději při kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění 
(pokud využití odpadů v souladu se zákonem o odpadech není možní). Z dokladů misí být patrno, jaký odpad a v jakém množství byl 
předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, právní forma a sídlo, případně bydliště, IČO oprávněné osoby, bylo-
li přiděleno) a datum předání odpadu. 
 
Ochrana venkovního chráněného prostoru z hlediska hluku během výstavby 
Práce na stavbě budou probíhat výhradně v době mezi 7 – 21 hodinou. Konkrétně v týdnu od 7 do 19h, o svátcích a víkendech od 8 
do 16h. Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla 
požadavkům stanoveným v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu 
výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém 
technickém stavu. 
 
Ochrana před prachem během výstavby  
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

 důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala 
podmínky §52 zákona č- 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 

 používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací 
vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 
znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu 

 uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 

 v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 
 
Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  
Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity 
na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků 
olejů či PHM do terénu. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a 
podzemních vod cizorodými látkami. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
 
Likvidace odpadů 
Odpady budou řešeny v souladu se zákonem č.185/ 2001 Sb. 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží   
Projekt řeší rekonstrukci obvodového pláště, opatření proti radonu nejsou tedy součástí PD. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy    
Projekt řeší rekonstrukci obvodového pláště, tato ochrana tedy není součástí PD. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou    
Projekt řeší rekonstrukci obvodového pláště, tato ochrana tedy není součástí PD. 
 

d) Ochrana před hlukem    
V okolí objektu se nevyskytuje žádný výrazný zdroj hluku. Přilehlá ulice je klidná, nepočítá se tedy s žádnou speciální 
ochranou proti hluku. 
 

e) Protipovodňová opatření.    
Objekt se nenachází v území ohroženém možností povodní. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Jedná se o rekonstrukci obvodového pláště objektu, napojení na technickou infrastrukturu se nezmění oproti současnému stavu. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Jedná se o rekonstrukci obvodového pláště objektu, dopravní řešení se nezmění oproti současnému stavu. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
Jedná se o rekonstrukci obvodového pláště objektu, řešení vegetace a ploch v okolí objektu nedozná změn oproti současnému 
stavu. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) Vliv stavby na životní prostředí 
Projekt řeší zateplení stávajícího domu, vliv stavby na okolí se tedy nezmění oproti současnému stavu. 

 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

Projekt řeší zateplení stávajícího domu, vliv stavby na okolí se tedy nezmění oproti současnému stavu. 
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Projekt řeší zateplení stávajícího domu, vliv stavby na okolí se tedy nezmění oproti současnému stavu. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Projekt řeší zateplení stávajícího domu, vliv stavby na okolí se tedy nezmění oproti současnému stavu. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany  
Nejsou navrhována žádná ochranná pásma. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Vzhledem k charakteru stavby je ochrana obyvatelstva řešena v rámci požárně bezpečnostního řešení a dodržení platných 
vyhlášek, zákonů a norem pro výstavby pozemních objektů. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Pro realizaci rekonstrukce obvodového pláště bude potřeba pouze elektrické energie a vody. Pro odběr těchto médií bude 
využito stávajících přípojek objektu. 
 

b) Odvodnění staveniště, 
Projekt řeší zateplení stávajícího domu, zvláštní odvodnění staveniště tedy není řešeno. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Projekt řeší zateplení stávajícího domu, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Projekt řeší zateplení domu, vliv na okolní stavby bude tedy minimální. Realizací nebudou vznikat hlučné ani prašné 
procesy. 
 
Práce na stavbě budou probíhat výhradně v době mezi 7 – 21 hodinou. Konkrétně v týdnu od 7 do 19h, o svátcích a 
víkendech od 8 do 16h.  
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Projekt řeší zateplení domu, tyto požadavky nevzniknou. 
 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Projekt řeší zateplení domu, při realizaci bude dočasný zábor v profilu chodníku po dobu nezbytnou pro realizaci uliční 
fasády. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Realizací zateplení vznikne stavební odpad především rozebrání původní střešní krytiny. Další stavební odpad vznikne při 
samotné realizaci, ale vzhledem k charakteru prací – kontaktní zateplovací fasádní systém a realizace nových souvrství 
plochých střech, se nepředpokládá velký vznik odpadu. 
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Druh odpadu        Odhad množství 
 
Živičná pasy        160 m2 
Stavební suť (cihly, břizolitová omítka, malta)     2 m3 
Původní demontované oplechování střechy (pozinkované plechy)   1 m3 
Odřezky tepelné izolace EPS       2 m3 
Další nespecifikovaný stavební odpad (zbytky stav. lepidla atd.)   2 m3 
 
Odpady vzniklé při realizaci budou po dobu stavby skladovány v kontejneru a odvezeny po dokončení stavby na určenou 
skládku. 
 
Odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u recyklační odborné firmy. Dopravní prostředky odvážející vzniklý 
odpad musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu 
na veřejnou komunikaci očištěny. 
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Projekt řeší zateplení domu, zemní práce nevzniknou. 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 

Ochrana stávající zeleně 
V blízkosti řešeného objektu se nenachází zeleň vyžadující ochranu. 

Ochrana před prachem během výstavby  
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

•  zpevněním vnitrostaveništních komunikací užíváním plochy pro dočištění (tj. užíváním oklepové plochy) 

•  důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala 
podmínky §52 zákona č- 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 

•  používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly 
stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění 
znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu 

•  uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 

•  v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  
Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné 
emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky 
k zachycení příp. úniků olejů či PHM do terénu. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci 
půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
 
Nakládání s odpady 
S odpady vznikajícími v průběhu realizace bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. 
V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky vhodné pro dané 
materiály. Realizační firma bude jako sociální zařízení užívat mobilní chemické WC. Pro výstavbu budou použity stavební 
materiály, které zvláštním způsobem neovlivňují životní prostředí. Obaly stavebních materiálů budou opět odváženy na 
řízené skládky k tomu určené. Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Dále je nutné dodržovat 
všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a předpisy o bezpečnosti práce. 
Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u recyklační odborné firmy. Dopravní 
prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při 
odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 
Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá, že na stavbě budou současně působit zaměstnanci více než jednoho 
dodavatele. Proto není povinností zadavatele stavby určit koordinátora bezpečnosti práce dle §14 odst 1) zákona 
309/2006Sb. Protože stavba nesplňuje podmínky stanovené v §15 odst. 1) písm. a) nebo b), není taktéž povinností 
zadavatele stavby doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce ve stanovené lhůtě. Stejně tak není 
nutné vypracování plánu bezpečnosti.  

Bez ohledu na výše uvedené musí být stavba prováděna při dodržení všech platných technologických, 
bezpečnostních a technických norem, předpisů a zásad. Za jejich dodržování odpovídá příslušná prováděcí firma a po 
převzetí díla jeho uživatel. 
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Prováděcí firma zajistí, aby byly splněny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, pracovní 
prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy dle §3-5 zákona 309/2006Sb a příslušných prováděcích 
předpisů (nařízení vlády 362/2005Sb., 101/2005Sb., 378/2001Sb. a 27/2002Sb.) 
 
Zejména je nutno dbát na to aby: 
•  na staveniště byl zamezen přístup nepovolaným osobám 
•  práci musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami 
•  všechny osoby (včetně hostů) zdržující se na staveništi musí být vybaveny ochrannými pomůckami a být náležitě 

proškoleni 
• byly dodržovány platné předpisy pro manipulaci s materiálem, dopravními prostředky a stavebními stroji, včetně 

podmínek výrobců a dodavatelů 
• před zahájením prací byla vytyčena a viditelně označena všechna vedení inženýrských sítí a učiněna opatření k 

jejich ochraně 
• skladovaný materiál byl zajištěn proti uvolnění gravitací, povětrnostními vlivy nebo jinými vnějšími vlivy, skladování 

sypkých a prašných materiálů musí být provedeno tak, aby bylo zabráněno šíření prachu v ovzduší 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Projekt řeší zateplení stávajícího domu, bezbariérový přístup objektu v současnosti není. 
 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Stavba nezasáhne významně do přilehlé komunikace. Po dobu záboru chodníku bude tento zábor řádně označen a část 
chodníku po jeho dobu bude uzavřena. 
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění  
Projekt řeší rekonstrukci obvodového pláště, vzhledem k rozsahu prací bude probíhat za plného provozu objektu. 
Uživatelé domu budou seznámeni s průběhem prací a budou upozorněni na možná rizika. Stavba bude řádně označena. 
 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Následující uvedené lhůty a termíny výstavby vycházejí z předpokladu bezkolizního průběhu stavebního řízení. 

 
8/2013   Zahájení výstavby 
8/2013   Demontáž stávající živičné krytiny a původních klempířských prvků 
9 /2013   Demontáž původních výplní otvorů, montáž nových výplní. 
9 – 10/2013  Realizace zateplení fasády včetně finálních povrchů 
11/2013   Dokončení stavby 

 
 
 
 
 
 
 
V Praze 6/2013       Ing. arch. Tomáš Stránský a Ing. arch. Martin Rezek 
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STRUKTURA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Ve shodě s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb má projektová dokumentace následující členění: 
 
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
C SITUAČNÍ VÝKRESY  
 C.1 CELKOVÁ SITUACE 
  
D DOKUMENTACE OBJEKTU 
 D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
 D.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST - není součástí dokumentace 
 D.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 D.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - není součástí dokumentace 
  
E DOKLADOVÁ ČÁST 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY        
 
Stavba: zateplení domu č.p.90 
 
Místo stavby:   Pod poštou 90/3, Satalice , Praha 9, parc.č..: 19, k.ú.: Satalice 
 
Druh a účel stavby: rekonstrukce obvodového pláště polyfunkčního domu č.p.90. 
 
Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro ohlášení stavebnímu úřadu 
 
Investor: městská část Praha Satalice 
 
Projektant: Ing. arch. Tomáš Stránský 

Ing. arch. Martin Rezek 
Mag.arch. Vojtěch Geryk 
 
Ateliér Sféra 
info@sfera-atelier.com 
www.sfera-atelier.com 

 
Projekt kontroloval: Ing. Roman Pechač 

Dělnická 6/202 Praha 7 17000 
autorizace ČKAIT 0006248   

 (osvědčení o autorizaci – viz DOKLADOVÁ ČÁST) 
 
Zhotovitel:   bude určen výběrovým řízením 
 
Datum zpracování:  5/2013 – 6/2013 
 
Lhůty výstavby:   2013 – 2014 (po vydání stavebního povolení) 
 
Náklady na stavební objekt: cca 1 100 000 Kč dle předběžného rozpočtu 



Z A T E P L E N Í  D O M U  Č . P .  9 0  
Pod poštou 90/3, Satalice , Praha 9, p.č..: 19, k.ú.: Satalice 

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ SÚ – D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

4 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a)  Účel objektu 
 
Stavebními úpravami nedojde ke změně funkčního využití objektu. Objekt bude nadále sloužit takto: v 1.NP soukromá školka a ve 
2.NP je jedna bytová jednotka. 
 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení - stávající stav 
 
Řešený objekt byl vystavěn v období kolem 2.sv. války jako symetrický dvojdům, přičemž projekt se týká levé poloviny domu. Tato 
část byla dále stavebně upravována, nejzásadněji v 80.tých letech 20. stol. V této době byl přetvořen objem domu, kdy sedlová 
střecha byla nahrazena plochou a místo podkroví bylo vytvořeno plnohodnotné 2. NP. Střecha byla zakryta atikou a skloněna 
směrem do zahrady. Dále byla přistavěna směrem do zahrady část 1.NP, jejíž plochá střecha slouží vyššímu patru jako pochozí 
terasa. Nyní je objekt v nevyhovujícím stavu, tepelně izolační vlastnosti stěn i střech jsou minimální a do objektu vinou špatných 
klempířských prvků a střešní krytiny zatéká. Smyslem úprav je odstranění příčin poruch, snížení nákladů na provoz a zvýšení 
životnosti objektu. Dále tyto úpravy napomohou vnějšímu vzhledu domu, především uliční fasáda dostane novou podobu.  

 
Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
Projekt řeší zateplení objektu, toto není předmětem projektu. 
 
Další podrobnosti a výkresy v části F. DOKUMENTACE STAVBY – F.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Projekt řeší zateplení objektu, toto není předmětem projektu. 
 

c)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

 
Podlažnost     2NP 
Počet parkovacích míst    0 
Plocha pozemku parc. č. 19    172m2 
Zastavěná plocha objektu    167 m2 
Zastavěná plocha pozemku celkem   167m2 
Plochy zeleně     5 m2 
 
Hrubá podlažní plocha:  1.NP  146 m2 
    2.NP  74 m2 
 
Obestavěný prostor:  Celkem  900 m3 
 
Dělení ploch dle účelu: 
Projekt řeší zateplení objektu, úpravami nedojde ke změnám vnitřní dispozice domu. 
    
OSVĚTLENÍ 
Projekt řeší zateplení objektu, úpravami nedojde ke změnám oproti současnému stavu. 
 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 

 
Nosný konstrukční systém objektu je vyzděn ze smíšeného zdiva pálených cihel a kamene v úrovni soklu. Krov a strop je trámový. 
 

1. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Zdivo nosného obvodového pláště již nevyhovuje tepelným požadavkům, a proto bude opatřeno tepelnou izolací z polystyrénu 
eventuálně vláknitýych desek. Zdivo v úrovni soklu se drolí, bude použito extrudovaného polystyrenu evenutálně provětrávané 
deskové fasády. 
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2. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Strop nad částí půdorysu 1.NP je dřevěný trámový a bude ponechán. 
 

3. ZASTŘEŠENÍ 
Tepelně izolační vlastnosti střechy jsou nedostatečné. Bude využito spádové vrstvy a záklopu, na který bude doplněna chybějící 
parozábrana a tepelná izolace. Dále bude instalována nová hydroizolace z PVC fólie. S tím budou vyměněny veškeré klempířské 
prvky na střeše. O způsobu kotvení nového souvrství bude rozhodnuto dle provedené sondy ve stávající konstrukci.  
 
SKLADBA STŘECHY: 
 pvc fólie    
250 mm tepelná izolace styrotrade 
 parozábrana 
25  mm dřevěný záklop osb 
 původní skladba stropu 
  

4. FASÁDNÍ PLÁŠŤ 
V současnosti je na fasádě břizolitová omítka. Na ní budou lepeny a kotveny tepelně izolační desky různých tloušťek. Tyto rozdíly 
vytvoří novou plasticitu fasád a s pomocí rozdílných barev načlení hmotu objektu novým způsobem. Rozdílné tloušťky budou 
vytvářet římsy, které budou klempířsky ošetřeny proti vodě a sněhu. 
 

5. VNITŘNÍ NENOSNÉ KONSTRUKCE 
Projekt řeší zateplení objektu, toto není předmětem projektu. 
 

6. ZÁBRADLÍ A PLOTY 
Zábradlí na střešní terase bude nahrazeno novým. Stávající sloupky zábradlí budou použiti jako nosiče nového zábradlí. Detaily 
v průchodu hydroizolací budou řádně provedeny ze systémových prvků výrobce hydroizolace. 
 

7. PODLAHY 
Podlaha terasy zůstává pochozí. Bude tvořena betonovými dlaždicemi 50/50 položených volně na rektifikovatelných terčích. 
 

8. VÝPLNĚ EXTERIÉROVÝCH OTVORŮ 
Na fasádě budou vyměněna všechna stávající okna za nová. Nová okna budou z plastových profilů s izolačními trojskly. Stávající 
otvory musí být rozšířeny tak, aby se nová okna dala osadit do vnějšího líce zdiva. Vnější povrch rámů bude opatřen barevnou folií 
v odstínu slonové kosti RAL 9001. Členění oken a způsob otevírání vychází ze stávajícího řešení a je podrobněji dokumentován 
v příloze Tabulka výplní otvorů. 
 

9. VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ 
Projekt řeší zateplení objektu, toto není předmětem projektu. 
 

10. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
Zámečnickým prvkem je zábradlí terasy a žebřík na střechu. Oboje bude nahrazeno novými výrobky, přičemž původní prvky budou 
sloužit jako kotevní body pro nové konstrukce. Nové prvky budou řešeny z pozinkované oceli. 
 

11. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
Projekt řeší zateplení objektu, toto není předmětem projektu. 
 

12. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
Projekt řeší zateplení objektu, toto není předmětem projektu. 
 

13. PODHLEDY 
Projekt řeší zateplení objektu, toto není předmětem projektu. 
 

14. VNITŘNÍ OMÍTKY, OBKLADY 
Projekt řeší zateplení objektu, toto není předmětem projektu. 
 

15. IZOLACE PROTI VLHKOSTI 
Projekt řeší zateplení objektu, toto není předmětem projektu. 
 

16. KOMÍN 
Stávající komín při západní fasádě bude schován v izolantu. Jeho vrchol bude klempířsky ošetřen současně s atikou a bude doplněn 
stříškou z pozink. plechu. Stávající zděné komíny vyvedené nad rovinu střechy budou opraveny a nově omítnuty. 
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e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Pro výpočet součinitele prostupu tepla konstrukcemi, tepelných ztrát a spotřeb energií byly podkladem informace o skladbě 
jednotlivých konstrukcí obvodového pláště budovy, případně požadavek ČSN 730540(2011) –Tepelná ochrana budov – požadavky.  
 
Výpočtové součinitele prostupu tepla UN,20: 
Stěna vnější izolovaná tl. 450mm + 120mm tep.izolace EPS    0,26 W/m2.K 
Stěna vnější izolovaná tl. 450mm + 160mm tep.izolace EPS    0,21 W/m2.K 
Stěna vnější izolovaná tl. 450mm + 100mm tep.izolace greywall    0,26 W/m2.K 
Plochá střecha         0,15 W/m2.K 
Okna a skleněné výplně ve svislém obvodovém plášti      0,90 W/m2.K 
 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu 

 
ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY 
Projekt řeší zateplení objektu, toto není předmětem projektu. 
 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

 
Nakládání s odpady 
S odpady vznikajícími v průběhu realizace stavby a s komunálním odpadem vznikajícím při užívání budovy bude nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech a prováděcí vyhláškou č. 21/2005 Sb.  
 
Odpad vznikající v průběhu realizace stavby: 
Odpad je třeba přednostně využít, případně zajistit jeho využití. Nelze-li jej využít v souladu se zákonem o odpadech, je třeba zajistit 
jeho odstranění, opět v souladu se zákonem o odpadech. Stavební odpad bude ukládán do kontejnerů na stavební odpad, 
zajištěných na náklady zhotovitele stavby, pokud tento odpad nebude přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo 
k odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu 
znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a 
využitelné složky odpadu. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce 
povinen neprodleně znečištění odstranit. 
Nejpozději při kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění 
(pokud využití odpadů v souladu se zákonem o odpadech není možní). Z dokladů misí být patrno, jaký odpad a v jakém množství byl 
předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, právní forma a sídlo, případně bydliště, IČO oprávněné osoby, bylo-
li přiděleno) a datum předání odpadu. 
 
Ochrana venkovního chráněného prostoru z hlediska hluku během výstavby 
Práce na stavbě budou probíhat výhradně v době mezi 7 – 21 hodinou. Samotné provádění stavby bude probíhat standardním 
způsobem. Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb 
vyhověla požadavkům stanoveným v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po 
dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou 
v náležitém technickém stavu.  
 
Ochrana před prachem během výstavby  
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

 důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala 
podmínky §52 zákona č- 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 

 používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací 
vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 
znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu 

 uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 
 v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 

 
Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  
Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity 
na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků 
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olejů či PHM do terénu. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních 
vod cizorodými látkami. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
 
Ochrana stávající zeleně 
V blízkosti řešeného objektu se nenachází zeleň vyžadující ochranu. 
 

h) Dopravní řešení 
 
Projekt řeší zateplení objektu, bilance dopravy v klidu i vjezd na pozemek se nezmění oproti současnému stavu. 
 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 

 
Ochrana stavby před radonem 
Projekt řeší zateplení objektu, toto není předmětem projektu. 
 
Ochrana proti hluku z automobilové dopravy 
Automobilová doprava v přilehlé ulici je zanedbatelná, komunikace není frekventovaná, komunikace není významnou dopravní 
tepnou a ani zde nevede žádná trasa HD. Není tedy nutné dělat speciální opatření chránící vnitřní prostředí od hluku z ulice. 
 
Ochrana stavby před spodní vodou 
Projekt řeší zateplení objektu, toto není předmětem projektu. 
 
Dodržení obecně technických požadavků na výstavbu 
Provedení zateplení domu je v souladu s obecnými technickými požadavky podle vyhlášky č.268/2009sb o obecných technických 
požadavcích na výstavbu 
Seznam podkladů: Zákon č.183/2006   Stavební zákon 
  Vyhláška č.499/2006 Sb.  O dokumentaci staveb 
  Vyhláška č.501/2006 Sb.  O obecných požadavcích na využití území 
  Vyhláška č. 268/2009 Sb.  O technických požadavcích na stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 6/2013       Ing. arch. Tomáš Stránský a Ing. arch. Martin Rezek 
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