





REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V MALÉM BERANOVĚ
III.ETAPA
Zateplení části fasády Kulturního domu v Malém Beranově.

zadavatel: Obecní úřad Malý Beranov
stavba: Kulturní dům č.p.44, p.č. st.165, k.ú. Malý Beranov

TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Plandech, dne 15.8 2018
Vypracovala: Ing. Kateřina Pecková







ZADÁNÍ, POPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV
Zadáním investora je zateplení fasády štítu kulturního domu, oprava soklové části v návaznosti na
již opravenou část ve II.Etapě oprav Kulturního domu. Jedná je o II.část zateplení.
Plochy:
zateplení
soklová část

59,67 m2
7,43 m2

Zateplení fasády je v části bočního štítu restaurace, výška štítu cca 8,15 m, jedná se o kontaktní
zateplení této části. Fasáda bude mít novou silikonovou omítku. Vhodný odstín bude upřesněn na
místě, v souladu se stávajícími plochami fasády.
Okno do restaurade bude mít nově rzekonstruovanou kovovou mříž zabezpečenou proti vniknutí.
Okno do podkrovní části bude nové, dřevěné, rozměry budou zaměřeny na místě.
Spodní část – sokl bude opraven ve stávajícím kamenném provedení, vhodně bude napojen vyvázán
roh do přední části Kulturního domu.

BOURACÍ PRÁCE
Bourací práce nebudou, pouze oprava, prošrábání a odstranění částí fasády, které to vyžadují.
Odstraněna cementová vrstva na soklové části.
SVISLÉ KONSTRUKCE
Fasáda bude proškábána, případné nesoudržné části původní břízolitové omítky budou odstraněny.
Následně bude kontaktně zateplena EPS 50mm. Nanesena hrubozrnná silikonová omítka, hrubost 1,5mm.
Citlivě a přesně bude fasáda dotažena ke stávající římse, pohledově bude zachován tvar římsy.
Okenní špalety budou nově zatepleny EPS 20mm.
Sokl bude opraven, odstraněna kompletně krycí cemetová vstrva, nesoudržné kameny budou
vyměněny, stávající kameny šetrně očištěny, všechny spáry proškrabány a nově bude celé soklové
kamenné zdivo vyspárováno, celý povrch bude hydrofobizován.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE
Nově bude provedeno podbití štítu, a to na šířku, která zůtává ke stávajícímu vyložení střechy,
sjednoceno novým nátěrem.
Bude proveden detail oplechování hrany se zateplením I.části zateplení.

VÝPLNĚ OTVORŮ
Okno do restaurace je plastové, zůstává stávající, nově bude zrekonstruována mříž, nově ukotvená
proti vniknutí, nový nátěr, nové oplechování.
Okno v podkroví bude nové, nově špalety okna i oplechování.
Prostavěna bude ve fasádě mřížka pro větrání viz.foto



TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
Nebude upravováno, zůstáva stávající.

DOPLŇUJÍCÍ foto STÁVAJÍCÍHO STAVU





