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Prohlídka BD ze dne 7.6.2022 

Střecha objektu vykazuje dostatečné provedení vyspádování k odtokovým vpustím  

živičné hydroizolační krytiny Elastek Dekor, jejíž stáří odhaduji na cca 15 - 20 let ( 

blíží se k hranici životnosti ). Pouze v místech vytažení krytiny na atiku BD a 

prostupy VZT vykazuje částečnou degradaci zhruba v 50 % plochy. Postupem doby 

může dojít k zatékání do konstrukce objektu. V rohových částech střechy u atik se 

nachází znečištění mechem a exkrementy divokého ptactva, které je velmi 

agresivní vůči izolační folii a klempířským prvkům a způsobuje jejich rychlejší 

degradaci. Doporučuji dodržovat úklid střechy v pravidelných intervalech. Zjištěno 

mechanické poškození jedné ventilační turbíny, která je funkční po provizorní 

opravě. Zastřešení lodžií z mPVC nevykazuje žádné trhliny. Košíky odpadního 

potrubí jsou v dobrém stavu. Cena opravy živičné krytiny bude určena podle 

aktuálních rozpočtových cen v termínu případné realizace. 

 

Vstupy - bytového domu jsou opraveny, zastřešení vchodů dutinkovým PVC 

vykazuje mírné zařasení. Z důvodu prudkého spádu nájezdových lyžin,  které jsou 

součástí monolitu schodnic, je ztížen pohyb osob s omezením mobility. Navrhuji 

nahrazení nájezdů pororoštovým platem, který výrazně sníží sklon původního 

řešení a zároveň eliminuje riziko úrazu osob. Toto řešení je ale možné pouze u 

vchodu 571. Další dva vchody je možno technicky řešit zvedací plošinou. Cena, 

včetně úpravy terénu, je 1 100 000,- Kč. Cena za provedení geometrického plánu, 

včetně oznámení na IPR Praha činí 8 000,- Kč. V případě vyžádání státních orgánů 

bude provedeno vyhotovení PD za cenu 80 000,- Kč.  

 

Fasáda – bylo zjištěno pouze lokální znečištění prachovým spadem, nevykazuje 

vady materiálů. 

 

Otvorové výplně – okna společných nebytových prostor nevykazují vady, ani 

zjevná mechanická poškození.  

 

Bleskosvod - nevykazuje poškození, patky jsou v dobrém stavu, postačí jeho 

pravidelná revize. 

 

Klempířské prvky – jsou v dobrém stavu. Atiková oplechování by byla řešena při 

rekonstrukci střešní krytiny.  

 



Zámečnické prvky lodžií nevykazují, optickým zjištěním z terénu, poškození. 

K detailní prohlídce by však musel být umožněn přístup do každé bytové jednotky. 

Některé lodžie jsou opatřeny novými výplněmi a částečným zasklením, část je 

v původním stavu. 

 

Nebytové společné prostory BD jsou v dobrém stavu, pouze madla zábradlí do 

budoucna doporučujeme vyměnit za nová. Malby jsou v dobrém stavu, vykazují 

pouze lokální znečištění běžným provozem. Podlahové krytiny nejsou poškozeny. 

 

Spodní stavba přízemí BD nevykazuje zatékání hydroizolací z terénu. Nedochází 

k tepelným mostům. Pouze v místnosti HUV odkapává kondenzát z potrubí. Hlavní 

uzávěr je značně zrezivělý, funkčnost nebyla kontrolována.  

 

Výtahy jsou modernizovány, nevykazují vady. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


