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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

 Předmět zakázky: Laboratoř HFPJ - RF 

Stavebník:   Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 

Sídlo společnosti:  Na Slovance 1999/2 

Praha 8 – Libeň 

Česká republika 

Místo stavby:   Na Slovance 1999/2 

Praha 8 – Libeň 

Česká republika 

 

Zpracovatel:   AS CHEMOPRAG, a.s. 

Sídlo společnosti :  Na Babě 1526/35 

160 00 Praha 6 

Česká republika 

IČ :  290 10 659 

DIČ :  CZ290 10 659 

 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Předmětem této projektové dokumentace je příprava stávající místnosti laboratoře č. 039b pro 
nové požadavky FZU, s tímto zadáním souvisí i nová přístavba.   

 

Projektové podklady: 

 Požadavky a zadání investora 

 Osobní prohlídka stavby. 

 Dokumentace Rekonstrukce nízkonapěťové rozvodny na 1.PP z 12/2011, poskytnutá 
investorem 

 Dokumentace Archiv dokumentů FZU s datem 9/2014, poskytnutá investorem 
 

 

3. STÁVAJÍCÍ STAV 

Místnost 039b se nachází na úrovni 1.PP v centrálním objektu FZU. Samotná místnost se pak 
nalézá při východní fasádě objektu, která je orientována do dvora.  

Z centrální chodby se do laboratoře vstupuje protipožárními dveřmi, ty zůstanou zachovány. 

Místnost samotná je v současnosti prázdná a připravená pro další využití. V místnosti byla 
provedena nová podlaha z leštěného betonu, která zůstane zachována i v návrhovém stavu. 
Dále zde nalezneme umyvadlo při stěně chodby, to bude nahrazeno za nové včetně baterie. 

Vnější prostor při laboratoři je v současnosti nevyužíván. V bezprostřední blízkosti se však 
nachází strojovna vzduchotechniky, která nesmí být stavebními pracemi dotčena. 
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Popis stávajícího stavu: 

Stávající objekt byl realizován v druhé polovině 60. let minulého století. Jedná se o čtyřpodlažní 
stávající objekt – železobetonový skelet s monolitickými deskovými stropy a průvlaky. Stropní a 
střešní desky jsou železobetonové monolitické.  

Svislé nosné konstrukce 

Nosné pilíře 500/300mm jsou železobetonové v osových roztečích 6x4,75m. Objekt je založen 
na patkách a při obvodu na základových pasech. 

- Vodorovné nosné konstrukce 
Na železobetonové průvlaky je vylita monolitická deska tl.210mm, která byla navržena jako 
jednostranně pnutá. Na tuto desku byla vylita roznášecí vrstva z betonové mazaniny tl.100mm. 

 

-  Obvodový plášť 
Obvodový plášť je vyzdívaný ze škvárobetonových tvárnic tl.400mm. 

 

-  Příčky 

Příčky jsou z dutých cihel, mezi laboratořemi jsou příčky tl.150mm z plných cihel. Stěny střešní 
nástavby jsou železobetonové. 

- Povrchy podlah 
V místnosti se nachází nová podlaha s nášlapnou vrstvou z leštěného betonu, která zůstane 
zachována. V přístavbě bude betonová hlazená podlaha s nátěrem. 
 

- Podhledy 
Ve stávající místnosti a ani v přístavbě nebude instalován podhled. 

 

Bourací a demontážní práce 

 

Demolice a demontáž proběhne v několika následných krocích: 

 Demontáž umyvadla včetně baterie. Baterie musí být nejprve odpojena od rozvodů. 

 Demontáž oken a jejich uložení v prostorách investora. 

 Provedení výkopu pro přístavbu včetně pažení výkopu. 

 Proražení otvoru resp. vybourání zvýšeného parapetu ve stávající místnosti. 

Případné odpojení médií a energií musí být prováděno pouze se souhlasem konkrétního 
správce. 

Stávající osvětlení a popř. další zařízení budou před začátkem bouracích prací demontovány.  

Demontážní, bourací a výkopové práce budou prováděny za plného chodu objektu. 
Všechny stavební činnosti musí tuto skutečnost zohledňovat se snahou zamezit zejména 
vzniku prašného prostředí, znečištění v objektu, nadměrného hluku a vzniku nežádoucích 
vibrací apod. 

Demontážní a bourací práce musí být provedeny odborně způsobilou firmou. 
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Z důvodu provádění veškerých bouracích a demontážních prací za plného chodu objektu, je  
nutné dodržovat následující opatření: 

 Budou provedena opatření omezující prach a nepořádek vzniklý na stavbě, který by měl 
vliv na provoz. 

 nejsou možná žádná omezení užívání objektu, přilehlých prostor apod. 

 prostor rekonstrukce bude důkladně oddělen od ostatního provozu objektu např. 
dočasnou zástěnou a zároveň bude zajištěn průběžný úklid okolního prostoru (min. 2x 
denně vytírání prostoru celé chodby a dalších manipulačních tras v objektu) 

 důsledné průběžné odstraňování stavebních odpadů, prostory nutné k odvozu 
stavebního odpadu a zároveň přísunu nového materiálu (chodby, výtah .. atd) budou 
kontinuálně uklízeny. 

 v prostoru areálu neumísťovat a neskladovat stavební materiály 

 doprava materiálu a techniky nejkratšími možnými způsoby!! 

 Při bouracích a demontážních pracích bude v maximální míře užito ruční práce 
z důvodu omezení hluku a vibrací. 

 Veškeré věci, které budou určeny ke zpětnému využití musí být pečlivě zabaleny a 
uskladněny!! 

Pracovníci musí být prokazatelně proškolení z předpisů BOZP, musí dodržovat interní předpisy 
FZU AV. 

 

 

4. NAVRHOVANÝ STAV 

Stěny ve stávajících prostorech budou zkontrolovány a případně vyspraveny.  

Základem přístavby je navržena monolitická deska se zesíleným okrajem a vloženou výztuží. 
Na tuto desku bude natavena hydroizolace ze dvou vrstev modifikovaného asfaltového pásu. 
Na takto připravený podklad bude založena obvodová stěna přístavby z dřevocementových 
tvárnic ztraceného bednění s vloženou tepelnou izolací z EPS. Tyto tvarovky budou po 
vrstvách vylity betonem až po úroveň věnce. Zde bude tvarovka doplněna o výztuž věnce. 
Věnec nad průlezem do strojovny vzt bude zesílen vloženým JACKLEM.  

Do prostoru přístavku bude vloženo patro, které oddělí prostor pro strojovnu vzduchotechniky a 
laboratoře. Nosnou konstrukci patra tvoří ZSV plech, který bude vyrovnán betonem. Tloušťka 
mazaniny je navržena tl.50mm od horní vlny.  

Zastřešení přístavku bude rovněž ze ZSV plechu. Tento plech bude při objektu navařen na 
ocelový L profil, kotvený do zdiva objektu. Na straně druhé bude mechanicky nakotven do žb 
věnce. Prostor mezi věncem a ZSV plechem bude vypěněn a uzavřen omítkou s výztuží. 

Na ZSV plech bude nakladeno souvrství střechy z parozábrany, dvou vrstev minerální izolace o 
celkové tl.200mm a hydroizolace (dvou vrstev modifikovaného asfaltového pásu). 

Vnější líc zdiva přístřešku bude opatřen asfaltovým nástřikem, na který bude natavena 
hydroizolace. Při napojování vodorovné hydroizolace na svislou je nutné dodržení parametrů 
tzv. zpětného spoje hydroizolace, jinak nebude zajištěno bezchybná funkce hydroizolace. 
Hydroizolace bude vytažena 300mm nad úroveň terénu.  

Výkop bude vyložen geotextilií, následně se položí drenážní trubka, která bude vyvedena do 
trativodu. Výkop bude zasypán propraným říčním kamenivem a po vrstvách hutněn, tak aby 
nebyla poškozena drenáž.     
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Zbylá část vnější fasády přístavku bude zakryta omítkou vhodnou na dřevocementový podklad  

Interiér přístavby bude opatřen rovněž omítkou. 

Otvory ve zdivu budou částečně zazděny keramickými bloky tl. 400mm. Do začištěných otvorů 
budou poté osazena neotvíravá plastová okna s izolačním dvojsklem.  

Za vstupními dveřmi do laboratoře bude vybudováno zádveří, které bude sloužit jako 
šatna/přezouvárna. Od laboratoře bude opticky oddělena  příčkou z SDK tl.100mm, bude zde 
vytvořena nika pro umyvadlo zapuštěné do desky. 

Železobetonový parapet ve stávajících prostorech bude z interiéru kontaktně zateplen 
pórobetonovými tvárnicemi Multipor WI tl.100mm. Před realizací systému vnitřního zateplení je 
potřeba provést odborný návrh ve výpočtovém programu, který zohledňuje transport vlhkosti 
v porézních materiálech za nestacionárních podmínek. Odborný návrh ručí za dlouhodobou 
funkci celého systému. 
Podlaha ve stávajících prostorech bude během výstavby chráněna geotextlií a jednou vrstvou 
z OSB desek tl.8mm se spojem pero-drážka. Podlaha bude doplněna o keramický sokl 
v=100mm. V přístavbě bude betonová deska natřena epoxidovým uzavíracím nátěrem a bude 
rovněž doplněna o tentýž sokl. 

Stěny  ve stávajících prostorech budou začištěny a natřeny omyvatelnou akrylátovou bílou 
barvou.   

Součástí dokumentace je i základek pod venkovní kondenzační jednotku. Jedná se o betonové 
tvarovky ztraceného bednění, které budou položeny na zhutněné štěrkové lože a následně 
vylity betonem. 
 

Požární ochrana 

Dispozice laboratoře je navržena tak, aby byl umožněn snadný přístup ke všem obslužným 
místům a byly zajištěny trvale volné prostory pro případný únik z laboratoře. Do prostor 
místnosti č. 039b budou instalována čidla EPS, která budou napojena na trvalý dozor objektu.  

 

Osvětlení, oslunění – velikost obou pásů oken bude dotčena a bude nutné zmenšit plochu 
zasklení. Nová okna jsou navržena jako neotvíravá s izolačním dvojsklem. Osvětlení samotné je 
navrženo jako sdružené a na toto je i umělé osvětlení koncipováno.  

Ostatní 

Před realizací všechny rozměry překontrolovat! Projekt byl zpracován na základě dostupných 
informací a podkladů. V případě nejasností je nutné přizvat projektanta a statika!! 

Pracovníci musí být prokazatelně proškolení z předpisů BOZP, musí dodržovat interní 
předpisy. 

Po ukončení demontážních a bouracích prací bude (dle zjištění skutečného stavu) potvrzen 
resp. upřesněn ( investorem) předpokládaný rozsah a provedení navrhovaných úprav, sanací a 
doplnění. 

Navrhované finální povrchové úpravy konstrukcí (podlah, stěn a podhledů) musejí být 
schváleny investorem. 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Pro přípravu stavby a vlastní provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení těchto a 
souvisejících právních norem ve znění pozdějších předpisů: 

Požadavky budou řešeny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
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vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením 
vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a 
dalšími níže uvedenými předpisy: 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení 

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. 
Při všech pracích je nutno rovněž dodržovat příslušné ČSN a související normy a technologické 
předpisy. 
Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných 
osob. 


