
Technická zpráva

Akce: Univerzita Pardubice
Zateplení objektu – Změna 05/2010

Objekt:          Výukový objekt – 19 DA
Zak. číslo: 1043/16/600

a. Účel objektu:

Objekt je využíván pro potřeby Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 
a nachází se ve Studentské ulici v Pardubicích – Polabinách.

Na objekt bylo vypracováno Požárně bezpečnostní řešení a na základě tohoto řešení 
bylo nutno stávající projekt, zpracovaný v květnu 2009, upravit.

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:

Beze změn.

c. Technické  a  konstrukční  řešení  objektu,  jeho  zdůvodnění  ve  vazbě  na  užití 
objektu a jeho požadovanou životnost:

3 - Svislé konstrukce

Svislé konstrukce zůstanou nezměněny, pouze dochází k posunu dvou kusů ocelových 
sloupků u dveří na chráněné únikové cestě.

4 - Vodorovné konstrukce

Beze změn. 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a výplně otvorů

Beze změn.

7 - Konstrukce a práce PSV

Podlahy

Nové doplnění keramické dlažby a cementového potěru u nových dveří.
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Izolace tepelné

Skladba  zateplení  zdiva  je  ve  stejném  složení,  dochází  jen  ke  změnám  výměr. 
Zakresleno ve výkresu Pohledy nový stav.
Startovací lišta zateplení musí být hliníková tl. min. 0,8 mm!!

Konstrukce klempířské

Zůstávají stávající. Dochází jen k malému odpočtu položky 1/K.

Konstrukce plastové

Plastová stěna a dveře – vše viz. Výpis nových výrobků. Plastová stěna 9/Pje oproti 
původní upravena, na západní stěně jsou plastové dveře a část oken nahrazeny protipožárními. 
Nové plastové dvoukřídlové dveře na chráněné únikové cestě (schodišti) nahrazují stávající, 
které se původně neměnily.  

Konstrukce zámečnické

Stávající výrobky zůstávají. Nová protipožární okna a dveře – vše viz. Výpis nových 
výrobků.

Natěračské práce

Nátěr dřevěného zábradlí před dveřmi na budoucí venkovní chráněnou únikovou cestu 
je proveden lazurovacím lakem ve světlém odstínu.

Malířské práce

Latexovou malbou opatřit vyspravenou omítku u vyměňovaných oken.

d. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů:

Skladby  jednotlivých  konstrukcí  jsou  navrženy  tak  aby  plně  vyhověly 
požadavkům ČSN 73 0540-1, 2, 3, 4:2005, 2007 - Tepelná ochrana budov včetně pozdějších 
změn a dodatků, dále Vyhlášce č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov.

e. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu:
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Zateplením objektu nedochází ke změnám v založení objektu.

f. Vliv  objektu  a  jeho  užívání  na  životní  prostředí  a  řešení  případných 
negativních účinků:

Stavební činností na dotčených pozemcích nedojde k výraznému zhoršení životního 
prostředí.  Objekt  svým charakterem a  využitím  nemá negativní  vliv  na  životní  prostředí. 
Provoz v prostorách objektu nadměrně nezatěžuje okolí hlukem ani prašností.

g. Dopravní řešení:

Beze změn.
 

h. Dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Na  staveništi  budou  dodržovány  všechny  bezpečnostní  předpisy  dle  vyhlášky  BOZP 
č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., a zákonu č. 309/2006.

9 - Bourání
Nové bourací práce jsou popsány a vyznačeny na výkresech 103 a 104. Dále je ještě 

připočítáno vybourání podlahy u dveří na chráněné únikové cestě (schodišti).

Bezpečnost práce

Bezpečnost  práce  musí  být  zajištěna  v souladu  s  nařízením  vlády  č.  591/2006  Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Pardubice, květen 2010        Stanislav Vedral
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