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Prohlídka BD ze dne 7.6.2022 

Fasáda – bylo zjištěno částečné zařasení svrchní omítkoviny, především na 

východním štítu a severní straně BD. Mycelium hub a plísní poškozuje strukturu 

povrchových vrstev fasádního systému, na základě čehož dochází k jejich 

degradaci vlivem postupné kolonizace namnožených mikroorganismů. Plocha se 

stává nesourodou a již dochází k praskání a následnému odpadávání jednotlivých 

celků, především v místech spár mezi panely, pod parapety a nadpraží oken, 

především na návětrné straně BD. Z důvodu zajištění maximální ochrany konstrukcí 

a prodloužení jejich životnosti navrhujeme nátěr s ochranným fungicidním 

přípravkem finální vrstvy fasády celého objektu ( včetně výtahových šachet a 

prostupů instalací ). Cena za nátěr dvou stran BD je 1 700 000,- Kč. 

 

Střecha objektu nevykazuje mechanická poškození folie z mPVC, patky 

hromosvodu, klempířské prvky, odtahové turbíny a další technické prvky jsou 

rovněž v pořádku. Dešťové vpusti s ochrannými košíky jsou zanesena trusem 

ptactva a dalšími nečistotami, což znemožňuje jejich funkčnost odtoku dešťové 

vody. Doporučuji neprodleně vyčistit, včetně lokálních kadaverů v místech atik 

střechy ! 

 

Otvorové výplně – okna společných nebytových prostor a vstupní portály BD 

nevykazují vady, ani zjevná mechanická poškození.  

 

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

pravidelná revize. 

 

Klempířské prvky – atiky jsou zrekonstruovány novým poplastovaným 

oplechováním ( zřejmě Viplanyl ), jsou v dobrém stavu. Parapety výplní společných 

prostor jsou v dobrém stavu. 

 

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

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

Je potřeba běžná údržba zbroušením a novým nátěrem, spolu s revizí ukotvení 

patek do konstrukce a kontrola zafixování stávajících zasklení. Některé lodžie jsou 

opatřeny novými výplněmi a částečným zasklením, většina je v původním stavu. 

 

Oprava vstupních portálů – prohlídkou u všech 3 vchodů do bytového domu bylo 

zjištěno, že dveřní křídla hlavních vstupů jsou v havarijním stavu. Z důvodu únavy 



materiálu jsou již neopravitelná! Křídla nedoléhají do rámů, neboť jejich vnitřní 

výztuž je nenávratně poškozena. Z bezpečnostního hlediska již nemohou odolat 

pokusům o násilné vniknutí do objektu. Vzhledem k tomu, že jsou celé vstupní 

portály za svojí dobou životnosti, nejsou již na tento zastaralý typ k dostání 

náhradní díly. Pokud dojde k jejich poškození, bude se muset z důvodu 

bezpečnosti vstup do domu z této strany bariérově uzavřít !  

Navrhujeme proto jejich nejvčasnější generální výměnu za nový typ s 3 - bodovým 

bezpečnostním zajištěním, v odpovídající třídě dle aktuálních norem. Profily budou 

vyrobeny v hliníkovém provedení s bezpečnostním izolačním dvojsklem Conex 

s Ug 1,1 W/m2K. Křídla budou zároveň vyrobena v kompozitním provedení 

s bezpečnostní zárubní a kováním. Budou opatřeny samozavíračem a doplní se 

čipovým, přístupovým modulem. Tato výměna představuje investici 600 000,- Kč. 

Vstupní dveře na severní stranu BD jsou trvale uzamčeny. Protože se jedná o 

únikovou cestu, je toto permanentní uzamykání nepřípustné ! Zámečnický prvek 

dveří lze nahradit ,, panikovým kováním “, které zabezpečí průchod ven, dovnitř se 

ale cizí lidé nedostanou bez použití klíče. Možnost výměny a cenu instalace do 

stávajících křídel posoudí odborná firma. 

Protipožární dveře v přízemí budovy ( úniková cesta + průchozí křídla mezi 

vchody ) neodpovídají požadované normě EI 30 DP3. Jsou v havarijním stavu ! 

Doporučujeme okamžitou výměnu, neboť je nutné eliminovat rizika dle 

požadovaných předpisů PO. V případě havárie by pojišťovna odmítla plnění rizik. 

Výměna 6 ks se aktuálně pohybuje v investici 420 000,-Kč pro 3 vchody.   

 

Vzhledem k havarijnímu stavu dlažeb vstupních chodeb, by mělo dojít k jejich 

generální opravě.  Dlažba je nesoudržná, konstrukčně poškozená, vykazuje výdutě 

a značnou degradaci podkladu. Na některých místech došlo k uvolnění dlažeb, což 

představuje značná bezpečnostní rizika. Upozorňujeme, že může dojít k úrazu 

osob! Stávající dlažbu bude nutno zcela odstranit a to včetně původní dlažby, na 

kterou je ve tomto stavu svrchní vrstva chybně nainstalována. K vybourání tedy 

dojde až na betonovou vrstvu podlahové konstrukce. Po provedení penetrace a 

vyrovnání podkladu betonovým potěrem se provede montáž nových otěruvzdorných 

dlažeb s vyspárováním, včetně instalace nových soklů. Tato generální rekonstrukce 

představuje investici 700 000,-Kč pro všechny 3 vchody.  

 

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 odpovídají zátěži a 

stáří. 

 

Spodní stavba přízemí BD nevykazuje přímé zatékání hydroizolací z terénu. 

Pouze vnitřní průchozí chodby v místech soklové linkrusty, především pravá část 

vchodu 428 a propojovací část vchodu 429 a 430, jsou degradované vlhkem, které 

je způsobeno tepelným mostem u podlah v zimním období a nemožností 

přirozeného odvětrání vlhkosti z těchto prostor. Tento problém lze vyřešit otlukem 



linkrusty v celém rozsahu až na konstrukci, čímž se vylepší ,, dýchání “ stěn.  Po 

hloubkové penetraci se nanese sanační omítka a po jejím vyzrání disperzní 

výmalba. Nucené odvětrání lze zajistit el. ventilátorem a průduchy prostupem 

v konstrukci a to z větrané části vstupní chodby. Tento zásah představuje investici 

cca 150 000,-Kč. 

 

Výtahy jsou modernizovány, nevykazují vady. 

 

 

 


