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a) Účel objektu
Projekt zpracovává dokumentaci stavebních úprav ve stávajícím objektu ZUŠ B. Jeremiáše v Českých
Budějovicích, kterí jsou navrženy v části prostor 1.PP ( kotelna ) a části 1.NP ( původní „byt školníka“ ).
Dle požadavku stavebníka dojde v 1.PP v prostoru kotelny k výměně původních dřevěných oken a
deskových zákrytů okenních otvorů za nová plastová okna a dozdívky otvorů. V uliční fasádě ( do ulice
Otakarova ) budou otvory doplněny ocelovou mříží.
V úrovni 1.NP v prostoru původního školnického bytu bude provedena nová izolační předstěna mezi
učebnami a odbourání dělící příčky na chodbě.
e) Technické a konstrukční řešení objektu
- Bourací práce a přípravné práce
V 1. PP: V prostoru kotelny budou vybourána stávající dřevěná zdvojená okna, vč. demontáže venkovních
plechových parapetů. Ve dvou původních okenních otvorech jsou v současné době provedeny plechové zákryty
otvoru připevněné v původním dřevěném okenním osazovacím rámu, v deskách jsou osazeny kovové větrací
mřížky. Výplně otvorů bez oken budou rovněž demontovány.
Stavební i bourací práce budou prováděny takovým způsobem, aby během nich nedošlo k poškození
zařízení kotelny !!
V 1. NP : V prostoru chodby v 1.NP bude odbourána stávající dělící zděná příčka, vč. vybourání ocelových
dveřních zárubní, dveří a proskleného nadsvětlíku z dřevěnou rámovou konstrukcí. V učebně m.č.3 dojde
k vyvěšení dveřního křídla a vybourání původní ocelové zárubně, včetně odbourání zdiva nadpraží příčky nad
zárubní. Malby stávajících stěn a stropů v upravovaných mísnostech budou oškrábány dle potřeby a
skutečného stavu maleb – předpoklad 100% všech ploch.
Bude proveden zákryt podlah dotčených místností a ponechaného vybavení a zařízení.
Demontované prvky a vybouraný materiál z těchto úprav budou odváženy na řízenou skládku. Třídění,
evidenci, skládkování a likvidaci odpadů ze stavby zajistí prováděcí stavební firma.
- Zdivo
V 1. PP : Otvory bez okenních výplní budou zazděny dozdívkou z porobetonových tvárnic v tl. 300 mm.
V dozdívce budou provedeny prostupy o rozěmru 300x300 mm ( bez nutnosti nadpraží ) pro osazení větracích
mřížek.
- Okna
Stávající dřevěná okna a dřev. rámy budou vybourána a nahrazena novými z vícekomorového plastového
profilu s nosným kovovým profilem (s hloubkou rámu min.76 mm) a se zasklením tepelně izolačním dvojsklem.
Profily v barvě bílé v interiéru i v exteriéru. Celkové Uokna = max. 1,20 W.m-2.K-1. Zasklení na vnější straně
neprůhledným sklem ( např. dubová kúra ) – přizpůsobit stávajícímu zasklení oken v 1. PP. Okenní křídla jsou
navržena otevíravá a sklápěcí. Kování oken je celoobvodové s ovládáním velkou půlolivou.
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Kotvení oken bude provedeno po celém obvodu okna pomocí kovových kotevních pásků systému oken.
U oken osadit ovládání otevírání ve spodní třetině ve výšce max. 1,80 m nad podlahou. Okna budou osazena
ve zdivu v místě původních dřevěných okenních rámů. Na vnitřní straně okna doplněna keramickým obkladem
parapetu ( např. TAURUS neleštěný formátu300x300 mm) .
V exteriéru budou parapety upraveny oplechováním parapetu z ocel. plechů s kompletizovanou povrchovou
úpravou v odstínu střední hnědé.
Provedení demontáže stávajících oken a osazení, kotvení a montáže nových plastových oken musí být
provedeno odbornou firmou !!! Po vybourání oken a před začátkem výroby je nutné provést zaměření
stavebních otvorů výrobcem oken !!! Při montáži oken je nutno dodržet příslušnou ČSN !!!
Podrobně viz. Tabulky výrobků PSV.
- SDK konstrukce
1. NP : V m.č. 3 je navržena zvukově-izolační předstěna jako samostatně stojící lehká montovaná
sádrokartonová ( např. ze systému Knauf W623, Rigips, 3.22.00 MA, apod. ) ve skladbě : 2xSDK deska
akustická tl. 12,5 mm kovových profilech CW75 + minerální akustická izolace tl. 40-60 mm ( min. 30 kg/m3,
např. Isover Piano, Isover Orsik ). Předpokladem je zvýšení neprůzvučnost původní zděné stěny z CP
realizovanou předstěnou o min. 20 dB. Veškerá detaily provedení a napojení předstěny být provedeny dle
typových prováděcích detailů výrobce !!!
- Zámečnické konstrukce
Na okenních otvorech budou v určeném rozsahu osazeny do fasády pevné mříže, provedené svařované
z ocelových profilů. Povrch profilů bude upraven syntetickým nátěrem.
Podrobně viz. Tabulky výrobků PSV
- Malby
1. NP : Veškeré vnitřní povrchy stěn a stropů v upravovaných místnostech i části chodby budou v celém
rozsahu nově opatřeny vrchní nestíratelnou malbou disperzní v barvě bílé. Malby stávajících stěn a stropů
budou oškrábány dle potřeby a skutečného stavu maleb – předpoklda min. 50% všech ploch.
Povrchy sádrokartonové konstrukce předstěny budou opatřeny penetrací sádrokartonu pod malbu a
interiérovou nestíratelnou malbou na sádrokarton.
Provádění vnitřních maleb je nutno provádět dle technologických postupů vydaných výrobcem maleb !!!

- Nátěry
1.PP :Nově osazené ocelové vnější okenní mříže na fasádě v ul. Otakarova budou opatřeny novým nátěrem
v odstínu střední hnědé ( přizpůsobit odstínu stávajících mříží ). Při provádění nátěrů je nutno dodržovat
technologické postupy vydané výrobcem !!!
1. NP : V upravovaných prostorech budou provedeny nové nátěry stávajících ocelových zárubní. Nátěry
ocelových zárubní budou prováděny přesně ve skladbě a při zachování pracovního postupu předepsaného
dodavatelem nátěrového systému v barevném odstínu ( barva bílá ) popř. dle výběru stavebníka ze vzorníku
výrobce nátěrových hmot.
- Povrchové úpravy v interiéru
1. PP : Veškeré vnitřní povrchy nových dozdívek z porobetonového zdiva budou opatřeny novou štukovou
omítkou.
1. NP : Stěny chodby budou v určeném rozsahu opatřeny omyvatelným otěruvzdorným nátěrem ( lomené
bílé, matný ) na stávající omyvatelný nátěr s linkrustou.
Při provádění nátěrů je nutno dodržovat technologické postupy vydané výrobcem !!!
- Povrchové úpravy v exteriéru
Veškeré vnější povrchy nových dozdívek z porobetonového zdiva budou opatřeny tenkovrstvou
jemnozrnnou 1,5 mm omítkou. Fasádní omítka bude provedena dle technologických postupů dodavatele
systému omítkových směsí!!.
Oprava poškozených vnějších omítek a nový fasádní nátěr navazující stávající uliční fasády bude proveden
v rámci samostatné akce oprav uliční fasády.
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- Technické vybavení
V upravovaných prostorech se nacházejí stávající rozvody elektro a ústředního vytápění.
Ústřední vytápění :
Stávající topná tělesa budou během prací zakryta.
Elektroinstalace :
V m.č. 3 bude v místě navržené předstěny provedena demontáž stávajících rozvodů EI a SLP, vedoucích
nad podlahou a po dokončení realizace předstěny budou rozvody zpětně instalovány. V m.č. 2 bude vedle
původního propojovacího otvoru nově osazena 1x zásuvka, napojená na rozvod z m.č.3.

Květen 2019

Vypracoval : Ing. E. Marešová
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