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'](-'Posouzení stavu pane|ového bytového domu č.p. 1993' třída Generá|a
Píkv. or'č. 9. Brno ó13 00

Obicdnatel:
sv.I tříd& Gcnerá|a Píky 9
Třída Gcncrá|a Píky or.č. 9, 613 00 Brno
Dohlídka :
20.10.2008

Revitalizace nanelových domů :
Reýitalizace je kompleÍním souhrnen prvků' kte|é prodlužují žiýothost panelolých byttlvých dotttů.
Zepšíekononiku provozu, snížínáklady na vyúpění,zlepšívzhled a v neposlední řadě zl,j'ší

htlturu by1lení.

Tčasná a komplexní rege eťace hiĚe \úrazně zhodkoÍiÍ staýbu' ýýrazně Prodloužít žiýotnosI s!aýby
a zaji'|tit sníženínúkladůna vytápění ' zlepšehí tcpclně izolLrčníchyIastruln:ttí'
Kom]\lexni ťeýilalizace :
opraýa .rtaticwch por th
rekonsttukce rozvotlů ( zdruvotní instaluce, plyn, topení' elektroihstdlace)
zlepšení|epelně izoldčhích ýl&slnoslí

-

Celkoýě :

Býo\'ý dům se

7 NP, s probíhajícínástavbou mezonetových b}'tů v 8. a 9'
Původnístřecha ploch! budoucí stav střecha čIenitá.

NP'

Nosná kce panelová.
výah 2 X osobni po opravě. 2 x nákladni'
v KN v současnédobě vedenjako hotel dopoťučLiizměnu zaPsa[ .lo Ka|asÍru nemoýílosti
objekl bydlení (zně a užíýúní)'
stáří: původně objekt z 80']ct minulého století, v rooe 2002 probě]]la přestavba zmčl]a užíViinína
obýný dům s malomet.ážními byty (uezapsálo v KN).

zjištění:

-

prov9dcna výměna pouze částj původníchdřevěných zclvojených oken za plastové _ cca 1/3
pťoblémy s ležatou kanalizací
Íásáda původnípane|ová soustava
vlhkost zdiva u spodní části štítoltzdi
výměník původní,předpok|ádaná životnost 25 - 30 let
opotřebení powchů podlah společných části

PŤegpokládané životlrosti iednot|i{Ích konsbukcí :

PKZ (přvky krátkodobé životnostj)
Např.

:

podlah
vytápění
vnitřní kanalizace
ohřev TUv
Výtahy
povrchy

:

15 _ 30 |et

20 _ 50 let

30'60

let

20 _ 40 let
30 _ 50 let
30 _ 50 let (vzhlcdg]n k tomu' že u panelových kcí se nejedná o

Uprary v!Éjšiclpovrchů
typické fasá.ďlí omítky, je doporučena oprava)

Prcýe

-

ené opfav!:

oprava osobních výahů' včetně z\.ýšenídojezdu' nové r..ýtahoýé kabiny, oprava strojoven
\.ýtahů
rozvody vody, elektroinstalace
oprava stŤechy _ nahrazena prováděnou niistavbou novýclr b}tových jedlrotek

Doporučenéonravý:
I/zhledem k tomu' že pitvodně plánovaná životnost panelo]rých donů by|a cca 10 |et ( ryni 80 let u
uéně)'je nutho plo.ýádět úpťaýypro pťodlouženížiýolhosti lěchto stayeb.

Do,oruě uii proýedení uýeďených oofLý:
l. prcvedení nových fasádních omítek sc i.ateplením _ zlepšení tepelně izolačnich vlastností.
v návaznosti na provedenou novou fasádu jc nutno uvaŽovat i s výněnou stávajícich
klempiřských kcí (oplcchor,ání parapetů' min.)

2.

oprara společných prostor _ povrchy podlab, schodiště, rnalby

3.

dokončcníoprav nríkJadníchvýtahů

4.

výměna vstupních dveří _ v současnédobě vysoký únik tcpla v|ivem ne1ěsnosti !.ýpni
otvoru

5.

výměna výplní otvoru ve společných prostorách (okna)

ó.

oprava části objektu u štítovézdi _ nefunkčníhydroizolace, vzlínajícívlhkost, poškození
venkovnlch omítek ( opadrivlání)

Výhl edov ě do po ru čenéo p ruvy :

-

l^ýměna všech oken _ zajištění ce|kových tepelně izo|ačníchvlastností

oprava

.

výměna zdroie \,Ttápění (l^ýměnik)

kci

výešit prcb}émy s ležatou kanalizaci (dle doporučenéhodle zjištěnístavu kana.lizace)

Případnéopraýy (dle inÍo zadaýatele):

-

instalace balkonů - v současnédobě nejsorl v tomto p}ípadě se bude pravděpodobně jednat
o balkonové lodžie. samonosné
kapacita inžn;irských sítí: měla být zjištěna a zajištěna při stavebním povolení pro
nástavbu
doporučené bezpečnostní úpravy (Požrínípřepážky na chodbách) _ pokud by bylo zvýšené
požární riziko, nepíošlaby stavba kolaudačnímříZenín a ncbyla v souěasnéN stavu
povo]ena niístavba bcz splnění podmínek požámi bezpečnosti. stavba má chniněnou
únikovou cestu.

Ing. AndŤea Pavliková
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Ing' AndÍea Pavlíková
Znd]ec pro zť!k|,1dní obor ekononika, odyéťýíceny u adhady se

speciJikaci nenoýiÍosti, sla,by ob,tné a Plůnyslové

voříškova 39
623 00 Bmo

