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Technická zpráva
I. Identifikační údaje:
Investor:

Alkron a.s. Jeseník, správce objektu

Vlastníci:

Ing. Pavel Kunovský, Ing. Lucie Kunovská, Petr Pospíšil, Alena Pospíšilová

KÚ

Jeseník, kraj Olomoucký

Parcela č.

st. 553

Adresa

Masarykovo nám. 150/20, 151/22 Jeseník, PSČ 790 01

II. Specifikace etapy:
II.1. Zateplení fasády
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

na fasádě v I. NP žádná tepelná izolace
základní plocha 2., 3. a 4. NP - polystyrén tl. 100 mm, světlý odstín, mezi okny tmavý odstín
plocha chodby (vysoká okna, tmavý odstín) polystyrén tl. 50 mm,
ostění oken (3 strany) polystyrén tl. 2 cm, jen obklad do roviny, žádné zvýraznění
pod billboardem bez zateplení
korunní římsa bez zateplení
dilatace mezi sousedními domy 150, 152 (Obuv)
dilatace na ploše billboardu po celé výšce na hranici panelu a vyzdívky, vložením dilatačního profilu
tmavé a světlé plochy mezi běžnými okny v rovině
výměna oken na chodbě – 2 ks vč. zábradlí
zrušení větrání ve fasádě
úprava silikonovou stěrkou se zrnem 2 mm (bílá + 2 odstíny šedé)

II.2. Doplňky plochy
•
•
•
•
•
•

parapety oken (15 + 2 ks)
zábradlí chodbových dveří (2 ks)
skleněná čílka nad základními okny (15 ks)
skleněná stříška nad vchodem 151 (1 ks)
světelná rampa nad výkladci vč. elektroinstalace (25,6 m)
kotvící prvky kolmých reklam vč. elektroinstalace (2 ks)

II.3. Korunní římsa
• změna tvaru tak, aby dešťová voda stékala jen na střechu, ne na fasádu (chodník), sklon min. 4%
• vyzdění nového tvaru tvárnicemi itong, perlinka s tenkovrstvou omítkou
• nové oplechování na horní straně lakovaným pozinkovaným plechem, původní oplechování svislé plochy ze
strany střechy ponecháno
• kotvení oplechování do dřevěných lišt tl. 40 mm na rozteči 400 mm
• obnova upevnění lan hromosvodů po demontáži původního oplechování
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II.4. Úpravy fasády v 1. NP
• demontovány všechny stávající prvky mimo vchodových dveří do 150 a parapetů výkladců. Později bude
použit pouze podhled nad vchodem 150 a žulový obklad sloupů pro vytvoření prahů
o
o
o
o
o
o
o

výkladce DM a MODICu - likvidovat
vchodové dvéře DM - po demontáži předat DM
vchodové dvéře do MODICu, výkladce - likvidovat, dvéře předat provozovateli
konstrukce nad výkladci - skla převezmou provozovatelé, zbytek likvidovat
betonová římsa nad výkladci - likvidovat
žulový obklad sloupů (150 a DM) - použít na prahy
žulový obklad parapetů výkladců zůstane zachován

• fasáda vyrovnána do roviny v celé šířce průčelí od 0 (podlaha v prodejně MODICu) po 4 m (spodní hrana
zateplení), u plochy billboardu vč. osazení, stěrka hladká s nátěrem, modul vchodu do 151- silikonová stěrka, shodně s horními podlažími
• v horní části (380 až 400 cm) bude upevněna osvětlovací rampa tak, aby nedošlo k zatékání
• výměna dveří vchodu 151, zachování zvonků, elektroinstalace pro butony na této ploše

II.5. Výkladce
konstrukce tzv. bezrámová, kdy nosné AL prvky jsou v interiéru, ze strany exteriéru je vše v rovině skla
zasklení dvojskly - čiré
základní šířkový modul 120 cm (objekt má modul 3,6 m),
výška v průčelí 380 cm, u vchodu do 150 snížena na 300 cm, modul vchodu do DM 435cm, když práh je ve
výšce -55cm
• dvéře automatické, posuvně, dvoukřídlé, uzamykatelné z interiéru vč. elektroinstalace
•
•
•
•

II.6. Terénní úpravy
Vyrovnání terénu, likvidace zídek, doplnění schodů, likvidace některých dvorců, úprava desky před vchodem
151, výměna zbývajících a instalace čistících rohoží je ve fázi projednávání s Městem - doplnění do "Rekonstrukce náměstí".
Součástí stavby jen plocha před vchodem 150 do roviny průčelí
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II.7. Původní stav - severní pohled
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II.8. Nový stav - severní pohled
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III. Popis úprav
III.1. Korunní římsa
Fotodokumentace stávajícího stavu

pohled zadní

napojení na plochu billboardu

roh

římsa 152

hrana

napojení

pohled čelní

roh s domem 152

III.1.a. Technické parametry
délka římsy na domě 150, 151 měřeno na hraně přesazeného panelu
délka rekonstrukce římsy na domu 152
napojení na vyzdění plochy billboardu
roh
ukončení a přechod na původní domu 152
spád oplechování ve směru z náměstí na střechu
materiál oplechování titanzinkový 0,8mm (635+
pro kotvení dřevěné latě tl. 50x30 mm zkosená 3mm 3* podélně
celková šířka římsy pro oplechování
vnější povrh vyzdívky - perlinka, stěrka, povrchová úprava
(600+100+150) x 21000
Itong 100 (0,6*22)+33*(0,6*0,26)
polystyrén 100 (0,15*22)
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20,05 m
cca 1 m (dle lešení)
1x
1x
1x
4%
0,85*22m=18,7m2
65 m
cca 635 mm
cca 18 m2
cca 18,5m2
cca 3,3m2
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III.1.b. Vyzdění, latě

- po demontáži plechu upravit stávající plochy, posoudit možnost využití stávající lišty
- na stávající betonové římse postavit zeď z ITONG 100, zarovnat přední hranu, výška tak, aby bylo dosaženo sklonu 4% ve směru na střechu, tuto zavětrovat ITONG 100 po 1200mm.
III.1.c. Oplechování
Tvar plechu ze strany náměstí
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Tvar plechu ze strany střechy musí umožnit připevnění uzemňovacího lana

Plech upevnit vruty 5*40 s pružnou (těsnou) podložkou na rozteči 500 mm
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III.2. Stavební příprava I. NP
III.2.a. Podlaha ve výkladcích
Ve dvou výkladcích MODICu je dřevěnou konzvýšena podlaha.
Demontovat konstrukci, podlahu vyrovnat bepotěrem do výšky dlaždic pod kobercem a stážulových parapetů

strukcí
tonovým
vajících

Potrubí vytápění horních podlaží přeložit do

podlahy.

Plocha pro vyrovnání cca 7 m x 1,2 m

III.2.b. Podlaha před vchodem 150
Stávající vstup do prodejny
MODICu bude přemístěn do
sousedního modulu a na jeho
místě bude pevný výkladec.
Nový žulový práh je vyznačen červeně.
Šířka v přední části shodná se
sousední. U lomených je 150
mm
V rovině konce dveří.

900

Dvorec bude zrušen.

1796

III.2.c. Demontáž obkladů sloupů u vchodu 150 a u vchodu do DM
Žulové obklady demontovat.
Desky očistit a po nařezání
použít na práh u vchodu 150.
Nové povrchy viz níže fasáda 1. NP
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III.2.d. Úprava vchodu 151

Plocha chodníku a výměna dvorce za nový je
předmětem jiné stavby,
Pečlivě odříznout na
hranici fasády.
Vybourat.

III.2.e. Výměna dveří 151
Stávající dvéře 2750 x 2900
nahradit novými o rozměru
1720 x 2460

- demontáž stávajícího portálu
- vyzdění na rozměr nových dveří ITONG 25cm (překlad 2m), 3,74 m2, 0,93m3
- omítka v exteriéru i interiéru
- nátěr v interiéru
- přesun zvonků
elekropřípojka není předmětem
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III.2.f. Demontáž římsy nad výkladci

Stávající římsa nad výkladci bude demontována a vzniklá plocha srovnána do roviny s čelem sloupů.
Ve výšce 4 m nad podlahou MODIC bude začínat zateplení. Až do této nivelity je fasáda v jedné rovině od
domu 152 po průchod.
Prvky nad vchodem do DM (stříška, butony)- postup likvidace stanoví provozovatel

skla s reklamními polepy

podhled z palubek

vchod do DM
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Z dostupné dokumentace byl získán řez výkladce. Skutečné provedení vyžaduje demontáž alespoň části.
Demontáž skel na čelní ploše 0,8m x 22,1m vč. likvidace
Demontáž dřevěného podhledu 0,5m x 17,7m nad výkladci a 2,1m x 3,6m nad vchodem 150.
Demontáž ocelové konstrukce, asi 4,5m úhelníku 40x40x3 na bm, tj cca 100 bm celkem (cca 185 kg).
Demontáž oplechování FeZn horní plochy římsy - 0,75m x 22,1m tj. 16,57m2, 103,5 kg
Vybourání železobetonové římsy tl. 12cm + mazanina ve spádu tl. 6cm, šířky 60 cm v délce 22,1m, tj
2,38m3.
Vyrovnání omítkou plochy 1,16m x 25,6m - 30m2
Osekání omítky v dolní části velkoplošné reklamy cca 7cm 3,5m x 0,2m ( 0,7m2)
Upřesnění po odkrytí.
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III.2.g. Úprava povrchů I. NP
- přímo viditelná bude tmavě vyznačená část - vchod 151 - plochu vyrovnat, opatřit perlinkou a stěrkou s
povrchovou úpravou tmavě šedou, 3m*4m s otvorem 1,72m*2,46m = 7,8m2 a špalety
- přes skla budou vidět čela i boky sloupů - čela cca 0,35m*3m*8=8,4m2
- plocha nad otvory nebude vidět, polepy (var. mezi sklem a zdí polystyrén (po dohodě s dodavatelem výkladců a provozovatelů) 1m*(25,6m-3m)=22,6m2
- pod velkoplošnou reklamou osekat omítku cca 7 cm (0,07*3,5*0,2=0,05m3)
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III.3. Stavební příprava II. - IV. NP

III.3.a. Zrušení větracích otvorů
U 18 ks větracích otvorů (200 x 200) demontovat větrací mřížky vč. výdřevy a mřížky v interiéru. Otvor zazdít Itong 10 cm a vypěnit. Vyrovnat jádrovou omítkou.
III.3.b. Dilatační spára

Na styku panelové části
s vyzděnou stávající
trhlinu srovnat, vyříznout a vložit dilatační
prvek.

III.3.c. Úprava plochy pro velkoplošnou reklamu.
Plocha nebude zateplována. Má celkovou šířku 3,3 m a výšku 9,57 m.
- sundat reklamní plachtu
- demontovat stávající uchycení
- demontovat osvětlovací tělesa vč. kabelů po krabici na korunní římse
- plochu vyrovnat stěrkou ( zrnitost shodná se zateplením) a opatřit nátěrem, odstín světle šedá
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III.3.d. Likvidace balkonů a úprava otvorů na chodbě.
Stávající balkony (2 ks) demontovat, demontovat a likvidovat i dřevěná okna. Stávající obvodovou zeď
upravit pro osazení nových dveří a nového zábradlí. Plochy upravit omítkou před zateplením.

balkonové dvéře 90x230

okno 120x150

balkon

Zateplení a úprava fasády domu 150, 151
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Stávající balkony:

Původní dokumentace balkonu není k dispozici. Výpis jen odhad:
Půdorys 1000 x 2500. Konstrukce ocelová.
Rám z UE 16 - 4,5m, 63 kg.
Rošt UE 5 - 9m, 43 kg.
Podlaha plech, zálivka betonem, keramická dlažba, 0,15m3.
Zábradlí L 50x50x4 - 9m, 65 kg.
Výplň zábradlí vlnitý plech FeZn 0,8 - 28 kg
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Úprava 2 otvorů pro balkonové okno 140 x 235
- bourání armovaného škvárobetonu 290*860*800, tj. 0,2m3
- vyzdění ITONG 290*200*2370 a 290*360*1570 tj. 0,16m3
- omítka nastavovaná pod zateplení 200*2370 + 360*1570 tj. 1m2
- omítka v interiéru dtto
- špalety 12 cm pod zateplení 12*(1400+2370+2370) tj. 0,7m2
- špalety v interiéru dtto
Pozn.
- parapety viz zateplení
- zábradlí viz dokumentace prvků (šrouby přes zeď, hlava pod omítkou v interiéru)
- dvéře viz dokumentace prvků
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III.3.e. Demontáž parapetů.
Stávající parapety FeZn demontovat a likvidovat:
15 ks u základního okno
2 ks u balkonových oken

0,8*220*2070=0,36m2
0,8*220*1250=0,22m2

III.3.f. Úprava plochy pod zateplení

Provedení v souladu se závaznou technologií pro zateplovací systém.

- šířka plochy
- výška plochy
- základní okno
- chodbové okno
- špaleta základního okna
- špateta chodbového okna

2,02m x 1,55m (3,13m2)
1,4 m x 2,35m (3,29m2)
0,12 x (2 x 1,55 + 2,02)
0,12 x (2 x 2,35 + 1,4)

- celková plocha
- plocha výplní
- čistá plocha
- plocha špalet

22,35x8,62
15 x 3,13 + 2 x 3,29
192,66 - 53,53
15 x 0,61 + 2 x 0,73

Zateplení a úprava fasády domu 150, 151
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IV. Zateplení vč. povrchových úprav
Postup a provedení dle závazné technologie dodavatel systému.
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IV.1. Plocha zateplená polystyrénem tl. 100 mm
- vlevo od chodby 11,62 x 8,62
100,16 m2
- vpravo od chodby 7,73 x 8,62
66,63 m2
- dolní část chodby 0,20 x 2,96
0,59 m2
----------------------------------------------------------celkem
167.38 m2
- výplně 15 x 2,02 x 1,55
46,96 m2
---------------------------------------------------------celkem plocha polystyrénu
120,42 m2
IV.2. Plocha zateplená polystyrénem tl. 50 mm
- celkem 2,96 x (8,62 - 0,20)

24,92 m2

- výplně 2 x 1,4 x 2,35
6,58 m2
------------------------------------------------------------celkem plocha polystyrénu
18.34 m2
IV.3. Plocha zateplená polystyrénem tl. 20 mm
- špalety zákl. oken 15x5,12x0,22
16,90 m2
- špalety chodb. oken 2x6,1x0,17
2,07 m2
------------------------------------------------------------celkem
18,97 m2
IV.4. Plocha dle odstínu
IV.4.a. Bílá
- špalety

18.97 m2

IV.4.b. Tmavě šedá
- zateplená tl. 50 mm
18,34 m2
- osazení mezi 50 a 100
2x0,05x8,42+0,05x2,96
0,84 m2
- mezi základními okny 9x1,58x1,55
22,04 m2
----------------------------------------------------------------celkem
41,22 m2
IV.4.c. Světle šedá
- zateplená 100 mm - mezi okny
120,42 - 22,04
98,38 m2
- plocha reklamy 3,3x9,57
31,58 m2
- osazení u reklamy 0,04x9,57
0,38 m2
-----------------------------------------------------------------celkem
130,34 m2
Celkem povrchová úprava na ploše
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IV.5. Parapety
U všech výplní budou doplněny nové parapety přesahující zateplení, které je u základních oken 100mm a u
balkonových oken 50 mm. Provedení je z titan zinkového plechu. tl. 0,8mm. Nutno dodržet mírný sklon ve
směru od okna a utěsnění.
15ks u základních
2ks u balkonových oken

320*2050=0,66m2
270*1420=0,38m2

V. Prvky
Rozměry, popis a specifikace montáže prvků je v samostatné části. Zahrnuje:
- výkladce
- balkonové dvéře
- vchodové dvéře 151
- světelná rampa
- zábradlí
- čílka
- stříška nad vchodem 151
- konzoly butonů

VI. Silnoproud
- investor zajistí přivedení jištěné el. přípojky CYKY 3Cx1,5 do podhledu nad novými dveřmi MODIC pro
ovládání dveří
-investor zajistí přípojku řízenou fotobuňkou pro osvětlovací tělesa a vánoční výzdobu
- pro osvětlení butonů MODIC se využije přípojka sloužící pro napájení stávajících zářivek výkladců, která je
řízená fotobuňkou, připojení - investor
- u dveří a butonů DM se využije stávající kabeláž
- kabeláž je součásti dodávek dveří
- osvětlovací tělesa, trafa a připojení světelné rampy jsou součástí dodávky
Předmětem stavby
- kabely pro napájení butonů MODIC vč. uložení
cca 15m CYKY 3Cx1,5
2*1,5m přes konzolu a v drážce pod polystyrénem, 7m o fasádě mezi konzolami světelné rampy v PVC liště
20*40, 2*2m otvorem ve zdi do prostoru nad podhled
- 2 x průchod přes zeď tl.300 průměr 50mm na levé straně dveří MODIC 100 mm nad horní rovinou výkladců
(3900mm nad podlahou)
- zásuvka pro vánoční výzdobu nad dveřmi MODIC, na zdi, ve světelné rampě

VII. Slaboproud
Předmětná etapa nezahrnuje slaboproudé přístroje ani rozvod
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