
 

Dodatek technické zprávy č.2 ze dne 12.7.2018 
- zdůvodnění  nutnosti a nepředvídatelnosti  dodatečných stavebních prací 

 

1. Údaje o stavbě:  

akce:   Rekonstrukce č.p.59, Hradecká ul., Holice 

místo:    Hradecká 59, 534 01 Holice 

stupeň PD:   Dokumentace pro provádění stavby 

charakter stavby: Stavební úpravy 

účel užívání:  Stavba pro bydlení 

 

2. Investor:  Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice 

 

3. Projektant: Projekce Vrbický s.r.o., nám. T.G.Masaryka 24     

 

4. Prováděcí firma: KERSON spol. s.r.o., Dobré čp.80, 517 93 Dobré 

 

  

Popis úprav a změn  - dodatek technické zprávy se týká projektu stavebních úprav objektu čp.59, 

které vznikly v průběhu realizace akce "Rekonstrukce č.p.59, Hradecká ulice, Holice". 

Podkladem je projektová dokumentace "Rekonstrukce čp.59, Hradecká ulice, Holice - úpravy v 

průběhu realizace" z 23.3.2018, která řeší vady na objektu, zjištěné v průběhu bouracích prací a které 

nebylo možné zjistit v době přípravy projektu a projektové dokumentace. 

Nedílnou částí je rovněž návrh řešení vodorovných i svislých nosných konstrukcí v suterénu, 1.NP a 2. 

NP. 

 

 

 

 

Dodatek technické zprévy 5.2 ze clne 12.7.2018
- zdfivodnéni nutnosti a nepFedVI'datelnosti dodateény'lch stavebnl'ch praci

1. Udaje o stavbé:

akce: Rekonstrukce E.p.59, Hradecka’ u|., Holice

ml'stoz Hradecké 59, 534 01 Holice

stupefi PD: Dokumentace pro provédénl' stavby

charakter stavby: Stavebnl' fipravy

UEeI uil'vénl': Stavba pro bydleni

2. Investor: Mésto Holice, Holubova 1, 534 01 Holice

3. Projektant: Projekce Vrbicky’ s.r.o., na'm. T.G.Masaryka 24

4. Provédéci firma: KERSON spol. s.r.o., Dobré (“:p.80, 517 93 Dobré

Popis L'Jprav a zmén - dodatek technické zprévy se tyké projektu stavebnl'ch L'Jprav objektu Ep.59,
které vznikly v prflbéhu realizace akce "Rekonstrukce E.p.59, Hradecké ulice, Holice".

Podkladem je projektové dokumentace "Rekonstrukce Ep.59, Hradecké ulice, Holice - Upravy v
prflbéhu realizace" z 23.3.2018, které Feéivady na objektu, zjiéténé v prfibéhu bouracich praci a které
nebylo moiné zjistit v dobé pFI’pravy projektu a projektové dokumentace.

Nedl'lnou ééstije rovnéi névrh Feéem’vodorovnVch i svisIY/Ch nosm'lch konstrukciv suterénu, 1.NP a 2.
NP.



 

LEGENDA ZNAČENÍ: 

30.     Nová střecha nad schodištěm do sklepa - po odkrytí záklopu a původní střešní krytiny zjištěno 

masivní napadení hnilobou a škůdci, dřevěné části za hranicí své životnosti. 

opatření: 

a) Změna geometrie nově navržené střechy, původní stříška odváděla dešťovou vodu na sousední 

pozemek. Nový návrh počítá s podstřešním žlabem na čelní hraně zastřešení, v zákrytu nad nejvyšším 

stupněm upraveného schodiště do suterénu. 

b) Nový okap bude doplněn kotlíkem, svislým svodem a lapačem střešních splavenin. Před nejvyšším 

stupněm bude do zámkové dlažby vsazen liniový vtok dešťových vod, který bude, stejně jako svod DV 

ze střeny nad schodištěm, zaústěny do nově zřizované dešťové kanalizace kolem stavby. 

 

31. Trvalé vysoušení suterénu 

 Podlaha v suterénu musela být rozebrána, jednalo se o ploché, částečně opracované 

kameny(opuka), dlažba nebyla rovná (nevhodná pro spodní kotvení OK dělící kce sklepních kójí) a 

lokálně podléhala degradaci  (cyklické zmrazování a rozmrzání nasákavého materiálu). 

Mnohde byly na svislých stěnách sklepa zjištěny i  výkvěty  solí ze splaškových vod. V těsném 

sousedství suterénu byla do nedávna fungující  jímka na splaškovou vodu, která však zjevně nebyla 

těsná. 

Tato skutečnost se potvrdila rovněž po  rozebrání dlažby až těsně pod patou nejnižšího stupně 

schodiště do suterénu. Zde se objevila skrytá kaverna, vzniklá dlouhodobým vymíláním od splaškové 

a dešťové vody  (SZ svod od žlabu původní střechy byl zaústěn přímo na terén). V rámci rekonstrukce 

byla původní jímka vyvápněna a zavezena zeminou z výkopu podlah v 1.NP. 

Po očištění svislých konstrukcí a rozebrání podlahy v suterénu byl tedy konstatována vysoká vlhkost 

okolních konstrukcí, která se nezlepšila ani po odkrytí  staré střechy v rámci započaté rekonstrukce. 

opatření: 

a) nová zámková dlažba do násypu z drceného kameniva (drenážní vrstva )jako náhrada za 

velkoplošnou kamennou dlažbu, která neumožňovala vysychání  suterénu. Rostlý terén pod drenážní 

vrstvou  bude  vyspádován do stávající čerpací jímky, která může být vybavena čerpadlem s 

plovákem. 

b) stávající otvory, které byly zakryté pozdější zazdívkou, nebo sloužily jako okno, budou pouze 

doplněny větrací mřížkou - trvalé provětrání suterénu povede k dlouhodobému vysušování 

konstrukcí ve sklepě řešeného objektu. 

c) Do nově osazených dveří, které se přesunou na poslední schod (celé schodiště bude tudíž trvale 

pod uzamčením) bude rovněž proveden větrací otvor s OK mřížkou pro umožnění trvalého větrání. 

LEGENDA ZNACENI':

30. Nova’ stFecha nad schodiétém do sklepa - po odkrytl' zéklopu a pfivodnl' stFeém’ krytiny zjiéténo
masivnl' napadenl' hnilobou a ékfldci, dFevéné éésti za hranici své Zivotnosti.

opatFenI':

a) Zména geometrie nové navriené stFechy, pflvodm’ stfiéka odvédéla deét’ovou vodu na sousednl'
pozemek. NOW névrh poél'té s podstFeém’m ilabem na Eelm’ hrané zastFeéem’, v zékrytu nad nejvyééim
stupném upraveného schodiété do suterénu.

b) NOW okap bude doplnén kotll'kem, svisl svodem a Iapaéem stFeém’ch splavenin. PFed nejvyéél'm
stupném bude do zémkové dlaiby vsazen liniovV vtok deéfovh vod, kterv bude, stejné jako svod DV
ze stFeny nad schodiétém, zadstény do nové zFizované deét'ové kanalizace kolem stavby.

31. Trvalé vysouéenl' suterénu

Podlaha v suterénu musela t rozebréna, jednalo se 0 ploché, éésteéné opracované
kameny(opuka), dlaiba nebyla rovné (nevhodné pro spodnl' kotvenl' OK déll'ci kce sklepnl'ch kéjl’) a
Iokélné podléhala degradaci (cyklické zmrazovénl' a rozmrzénl' nasékavého materiélu).

Mnohde byly na svisch sténéch sklepa zjiétény i vykvéty 50“ 2e splaékovh vod. V tésném
sousedstvi suterénu byla do nedévna fungujl'ci jl'mka na splaékovou vodu, které véak zjevné nebyla
tésné.

schodiété do suterénu. Zde se objevila skryté kaverna, vzniklé dlouhodobY/m vyml'lénl'm od splaékové
a deét'ové vody (SZ svod od ilabu pfivodnl' stFechy byl zadstén pFI'mo na terén). V rémci rekonstrukce
byla pfivodnl'jl'mka vyvépnéna a zavezena zeminou z Wkopu podlah v 1.NP.

Po oéiétém’ svisch konstrukci a rozebrénl' podlahy v suterénu byl tedy konstatovéna vysoké vlhkost
okolnl'ch konstrukci, které se nezlepéila ani po odkrytl' staré stFechy v rémci zapoéaté rekonstrukce.

opatFenI':

a) nova’ zémkové dlaiba do nésypu z drceného kameniva (drenéim’vrstva )jako néhrada za
velkoploénou kamennou dlaibu, které neumoifiovala vysychém’ suterénu. Rost terén pod drenéim’
vrstvou bude vyspédovén do stévajI'CI' éerpacijimky, které mflie t vybavena éerpadlem s
plovékem.

b) stévajl'ci otvory, které byly zakryté pozdéjél' zazdl'vkou, nebo slouiilyjako okno, budou pouze
doplnény vétraci mfiikou - trvalé provétrém’ suterénu povede k dlouhodobému vysuéovém’
konstrukcive sklepé Feéeného objektu.

c) Do nové osazenVch dveFI', které se pFesunou na poslednl' schod (celé schodiété bude tudl'i trvale
pod uzaméem’m) bude rovnéi proveden vétraci otvor 5 OK mFI'ikou pro umoiném’ trvalého vétrénl'.



 

 

32. Plochy nového SDK podhledu, jako doplnění  upravených konstrukcí stávajícího a nově 

provedeného  stropu( viz změna PBŘ). 

opatření: 

 Plochy SDK podhledu s požární odolností PO 45 minut  v konstrukci  stropů, kde byl v rámci 

rekonstrukce snesena stávající rákosová omítka nebo celá stávající cihelná klenba. 

 

 

33. Nová konstrukce stropu v 2.NP nad místností č.202.3 

Po odkrytí promáčené omítky na rákosovém roštu bylo zjištěno, že nosná část stropu - dřevěné trámy 

Jsou na straně původního úžlabí kompletně shnilé. Bylo rozhodnuto o jejich nahrazení novou dř. 

nosnou kcí - roštem z hranolů 160/100mm a dvojitým pochozím záklopem z desek OSB. 

Na spodní hraně bude tato konstrukce doplněna SDK podhledem s požární odolností 30min. 

 

 

          Ing. Karel Vrbický , projektant 

         Josef Vrbický , projektant 

32. Plochy nového SDK podhledu, jako doplnénl' upravenVch konstrukci stévajl'ciho a nové
provedeného stropu( viz zména PBR).

opatFenI':

Plochy SDK podhledu s poiérm’ odolnostl' P0 45 minut v konstrukci stropfl, kde byl v rémci
rekonstrukce snesena stévajl'ci rékosové oml'tka nebo celé stévajl'ci cihelné klenba.

33. Nova’ konstrukce stropu v 2.NP nad mistnostl' 6.2023

Po odkrytl' promééené oml'tky na rékosovém roétu bylo zjiéténo, 2e nosné éést stropu - dFevéné trémy

Jsou na strané pflvodm’ho L'Jilabl' kompletné shnilé. Bylo rozhodnuto ojejich nahrazem’ novou dF.
nosnou kci - roétem z hranolfi 160/100mm a dvojitym pochozim zéklopem z desek OSB.

Na spodnl' hrané bude tato konstrukce doplnéna SDK podhledem s poiérm’ odolnostl' 30min.

Ing. Karel VrbickV , projektant

Josef VrbickV , projektant


