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vby,

kter1i opět musí mÍt k této činnosti oprávnění d|e zákona
č' 455/1991 Sb., o Živnostenském podnikání. Obvyk|é je
zas|at poptávku spo|u s dokumentacía|espon tÍem staveb-
ním íirmám, které pak zpracujísvé cenové nabídky' Dopo-
ručuji poŽadovat od firem také soupis obdobnfch reÍe-
renčních staveb. Jejich návštěvu rozhodně nepodcenujte,
majite|é staveb vám mohou poskytnout cenné inÍormace
o kva|itě proveden1/ch prací i něko|ik |et po dokončení.
Stavbu také mt]Žete provádět sami - tzv. svépomocí, kdy
budete sami sobě generá|ním dodavatelem stavby a jen
na specia|izované činnosti si pozvete Ťemes|níky. V tom
pŤípadě budete potÍebovat kva|iÍikovan1i stavební dozor
vybaven;i v;iše uveden1im oprávněním. Pri provádění
stavby svépomocí m Že b1it s|ožitějšízískávání uvěru neŽ
pii dodavate|ském zp sobu stavění.
V obou prípadech stavba končí ko|audací, pÍi níŽ staveb-
nÍ ÚŤad zjistí, zda byla stavba provedena dIe jím schvá|e-
né dokumentace' Pokud během stavby doš|o k vyrazněj-
Ším změnám (ať uŽz vašívrj|e nebo tÍeba v|ivem nov1ich
skutečností zjištěnÝch na stavbě), musí byit nejpozději do
ko|audace zpracována dokumentace tzv. změny stavby
pŤed dokončením, která také podléhá procesu schva|ová.
ní stavebním ÚŤadem ve stejném rozsahu jako stavební
povo|ení, a tím m Že b1it v|astní datum ko|audace pod-
statně oddá|eno. Ke ko|audacije vŽdy potŤeba do|oŽit do-
kumentaci skutečného provedení stavby.

Spolupráce stavebníka s projektantem
a posléze s dodavatelem stavby
Pokud se rozhodnete navázat spo|upráci s projektantem,
je tÍeba vyjasnit si pozice. PočÍtejte s tím, Že Žádnf archi.
tekt se nespokojí s vaší v|astní pŤedstavou a nabídne vám
jiná, často zce|a od|išná Ťešení. D |eŽitá je schopnost na.
s|ouchat, a to oboustranně. Pokud získáte pocit, Že s da-
nyim projektantem v budoucnu nena|eznete spo|ečnou
Íeč, raději spo|upráci ukončete. S v1fs|edkem by neby|a
spokojena ani jedna ze zučastněn1/ch stran. Je také vf.
hodné, obdobně jako v pŤípadě vlběru dodavate|e, zas|at
poptávku na zpracování cenové nabídky několika projek-
tant m včetně vyŽádání reÍerencí'
Studie je ta Íáze projektu, která se tváÍí nezávazně, a|e
rozhodně si nezas|ouŽí podcenování - v tuto chví|i se roz-

hoduje o podstatn1ich rysech vašeho budoucího Životního
prostoru. Studii Ťešení m Žete samozŤejmě zadat víceru
architektonickyim ate|iér m; pokud jim stanovÍte stejná
pravidla, získáte uce|enyi pÍeh|ed, co vše je moŽné s va-
ším prostorem provést'
JiŽ v této fázi je však zapotiebí pracovat na zák|adě re|e-
vantních podk|ad , coŽ je ve vztahu k rekonstruovanému
bytu vŽdy dokumentace stávaiícího stavu domu. Pokud
jsou k dispozici privodníp|ány a p|ány pÍípadnfch pÍesta-
veb, jejich obsah projektant porovná se skutečnfm sta-
vem; často vŠak dokumentace chybí a v tom pŤípadě je

nutné byt či celi7 d m ná|eŽitě zaměŤit.
Studie je podk|adem pro zpracování následné dokumen-
tace. Pod|e potÍeby si k ní projektant pŤizve ke spo|upráci
specia|isty na jednot|ivé části projektu, počínaje statikem
pies zdravotechnika' topenáÍe, siInoproudaÍe, s|aboprou-
daŤe, vzduchotechnika, stavebního technika aŽ po rozpo-
čtáÍe' 0 činnosti jednot|ivyich profesí b|íŽe pojednávají ná-
s|edující kapito|y.
Ploiekt pro stavebnípovoleni (nebo ještě pÍedtím pro uzem-
níÍízení, vyŽádá-|i si jej uŤad) projednává projektant pÍedem
s dotčen1imi orgány státní správy a správci sÍtí, jejichŽ se-
znam poskytne místně pŤís|ušn1/ stavební uŤad. Teprve po
získání vŠech souh|asni7ch stanovisek projekt podává jako
pŤí|ohu Žádosti o stavební povo|ení na stavební ÚÍad.
Projekt pro provedenístavby je jiŽ zpracován do takové
podrobnosti, Že |ze na jeho zák|adě zpracovat podrobn!
po|oŽkovf rozpočet, a tím i v1ikaz v1iměr pro zpracování
cenov17ch nabídek jednot|ivfch dodavate| , pÍi jejichŽ vli-
běru projektant poskytuje odbornf servis. V jednoduŠŠích
pŤípadech |ze projekt pro stavební povoIení a prováděcí
projekt spojit v jeden, tzv. jednostupnovyi projekt.
Práce projektanta pokračuje během stavby autorskÝm do.
zoÍem, pÍi němŽ hlídá, zda stavebníÍirma provádí stavbu
pod|e projektu, pÍípadně Ťeší dí|čí změny, ať uŽ vznikly
z vaší vrj|e nebo tŤeba v|ivem novfch skutečností zjiŠtě-
n17ch na stavbě.
Dodavate|é by také měli zpracovávat dokumentaci rr'!.
robní, kterou pŤedk|ádají ke schvá|ení projektantovi, ktery
rozhoduje, zda m Že dodavate| změnit danf prvek stavby
pod|e sv1ich zvyk|ostí, nebo zda je tŤeba dodrŽet v|astnos.
ti pŤedepsané projektem'

Podstatou autorského dozoru je udrŽet stavbu v ptivod-
ních intencích, kterou jste si s projektantem pÍed započe-
tím rekonstrukce schvá|iIi, tedy uh|ídánídí|a jako celku.
Pri rozsáh|ejším stavebním dí|e pŤijde velice vhod da|ší
osoba - technickf dozor investola. Jeho uko|em je h|ídat
vaše Íinance na stavbě, tedy zda po|oŽky, které vám do-
davateI fakturuje, odpovídajítomu, co je na stavbě zabu-
dováno' ,,Peníze navíc.., které za jeho činnost vydáte, se
vám vrátí v podobě ukázněné činnosti dodavate|e, kter
bude takto vědět, Že si nem Že stavbu svévo|ně zjedno-
dušovat nebo naopak rozšiŤovat.

Památková ochrana a další |imitujícíÍaktory
PŤi rekonstruovánÍ bytu se mr]Žeme setkat s da|šími
omezujícími činite|i. K nejčastějším, pro stavění v rost|é
struktuÍe města typick]/m, patŤí požadavky památkové
ochrany, které ÍormuIuje piís|ušn}i odbor nebo referát
památkové péče v návaznosti na doporučení Národního
památkového ustavu. Setkat se s nimi m Žete i v pÍípa-
dě, Že d m, v němŽ hod|áte stavět, není pŤímo zapsán
do seznamu nemovit17ch ku|turních památek. Centra na.
šich měst, pokud nejsou pŤímo městsklimi památkovli.
mi rezervacemi, mívají vyh|ášenou památkovou zonu
a její ochranné pásmo' Nicméně je Žádoucí, i v pŤípadě,
kdy to pÍísIuŠnli uŤad nevyŽaduje, mít pŤed počátkem re-



Vfp|ně otvoru . okna
AŽ do poIoviny 20. století by|a osazována téměŤ v1ihrad-
ně dŤevěná okna zdvojená, tzv. špaletová nebo také kast.
lová, kde by| prostor mezi kŤídly ohraničen tuh1im rámem
vytváŤejícÍm oknu špa|etu. )33 Tím, Že kaŽdé kŤíd|o ne-
s|o pouze jednu vrstvu sk|a, navíc ve srovnánís dnes uŽi
vanymi skly aŽ dvojnásobně tenčího, truh|áÍi dosahova|i
puvabně tenk1ich profi lu rám a značně |ibovo|ného č|e-
nění, které se však muselo pŤizpťtsobit maximá|nímu roz-
měru skla, zŤídka pŤesahujícímu jeden metr.
Pozdější vyvoj pŤines| - s většími rozměry ske| - okna
dvoiitá. Kromě dŤeva se zaČa|a uplatnovat ocel, z dnešni.
ho tepelnětechnického h|ediska naprosto nedostačující.
Stá|e však nebyl k|aden d raz na těsnost, která podstat-
ně ov|ivnuje tepeInou charakteristiku okna.
Teprve s nástupem novych materiá|r], jako jsou plast,
hIiník a dŤevěny europrofi|' jsou okna koncipována jako

stavební prvek, jehoŽ tepeIná prostupnost není vyraznťl
vyŠŠí neŽ u stěny, do níŽ je zasazen. Pr běŽné provětrá
vání místností inÍi|trací vzduchu zvenku je tedy potÍebit
nahradit  uměle, napŤík|ad mikrovent iIačnÍ klapkot l
u oken Či tzv. pátou poIohou otevŤení, kterou dnešní cr:
Ioobvodová kování otevírají štěrbinu pro odvod v|hkostr
vznikající v bytě.
0tázka oken je pŤi rekonstrukcích jednou ze zásadních
Pro naprostou většinu staršího bytového fondu je vyměnir
tradičních kast|ov1ich oken za p|astová či h|iníková nt:
vhodnym krokem, uŽ vzh|edem k nesourodosti tradičnÍclt
a novych materiá|ťt. Ani dŤevěná eurookna vŠak nemust:
jí domu jako ceIku prokázat dobrou s|uŽbu - jejich proÍiIy
se vzh|edem k tíze ske| s puvodními nedají srovnávat. Po
kud k vyměně pŤece jen dojde, je poněkud kontraproduk
tivní trvat na privodním č|enění oken, kde budou drobrlrl
tabuIky skIa rozdě|eny mohutnymi rámy, nemIuvťl
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stltvební prvek, jehoŽ tepelná prostupnost není vyrazně

l vvŠŠí neŽ u stěny' do níŽ je zasazen. PrťrběŽné provětrá.

t- virrtÍ místností infi|trací vzduchu zvenku je tedy potieba

rr tt i thradit  umě|e, napŤíklad mikrovent iIační klapkou

l: t| oken Čr tzv' pátou polohou otevŤení' kterou dnešnÍ ce.

, r l r l obvodovákovánío teví r a j íš t ě rb i nup roodvodv l hkos t i
tIt  vzrr ikající v bytě.
r: 0lázka oken je pÍi rekonstrukcích jednou ze zásadních.

)/ Pro naprostou větŠinu staršího bytového Íondu je vyměna

t r i r c l iČníchkast |ovychokenzap las továčih| iníkováne-
l l i l v hoc l nymk rok ' em ,uŽvzh |edemknesou rodos t i t r ad ičních
rli ;t tlovych materiálťr. Ani dŤevěná eurookna však nemuse.

r' i jí rlomu iako ce|ku prokázat dobrou s|uŽbu - jejich proÍily

. t l s e v zh |edemk t í ze ske | spť rvodním ineda j í s r ovnáva t . Po .
ktrr1 k vyměně pŤece jen dojde, je poněkud kontraproduk-

t.,l lrvní trvat na pťrvodním členění oken, kde budou drobné

tkt l  tat luIky skla rozděleny mohutnymi rámy, nemIuvě

o směšném napodobování puvodního č|enění pomocí |iŠt
nalepovanych mezi skla.
Spa|etová okna pochopiteIně nemohou dosáhnout tako-
vych tepe|nětechnick1ich v|astností jako nově koncipo-
vaná izo|ační dvojsk|a s v17p|ní mezi sk|y napi. z argonu.
Í,o vyfrézování dráŽek Ize do okenních kŤíde| v|oŽit těs.
rrěnÍ, méně vhodnym krokem je pi idání t ietího sk|a na
lěktery z rámŮ kŤíd|a - okno není na toto pŤitíŽení pÍi.
l ) laveno a muŽe se orověsit .
Il;r druhou stranu tradiční okna vykazují pŤekvapivě do.
t rtl v|astnosti akustické díky své hmotě a nezávis|ému
lIrlŽení obou rovin kŤídel. Pokud z drjvodu naoÍ. zacho.
rr lí č|enění fasády není dum zatep|en j inak neŽ tepel-
rzo|ační omÍtkou, není tŤeba vyměnovat stará okna,

i  tr l t i i  js0u j inak dosud Íunkční.
' ..llLlŽe|, dotace ze strany města či obce b17vají poskytová-

1rrávě jen na vfměnu oken, niko|i na repasi pťtvodních.

Součástí v1iměny i repase oken by mě|a b t oprava Ven.
kovního opIechování' v souIadu s ceIkovym ieŠením
k|empíÍskyich v1/robk domu. Ste.jně tak vnitÍní parapety
oken by mě|y ctÍt materiá| v|astních oken.

Vfplně otvorú - dveÍe
Podobně jako okna by|y mezipokojové dveÍe p vodně
vyráběny z masivního dŤeva, s deŠtěním č|enícím jej ich
pIochu i  pIochu obIoŽkové zárubně. )34 S nástupem
moderního stavite|ství 20. sto|etí se jej ich povrch zjed-
nodušuje v souvis|ost i  se zaváděním vrstvené voštino-
vé konstrukce, kdy tuhé desky (nejčastěji pÍek|iŽky či
dŤevot iísky) tvoÍí p|áŠť vy|ehčenému jádru. Vnější zá-
věsy jsou nahrazeny vnitŤními, zárubně jsou kromě
pŤetrvávajícího dÍeva vyráběny |aké z oce|i. V součas-
né době se p|né dveŤe osazují nejčastěj i  do zárubnÍ
bezobIoŽkovych, do roviny zárubně jsou zapuštěny bez
poIodráŽky.
S technoIogick17m pokrokem také pŤiblivá p|ochy, kterou
je ve dverích moŽno prosk|ít; v pŤedvá|ečné éŤe by|o
běŽnÝm standardem prosk|ení jen horní tŤetiny dveŤí ne-
bo by|y navrhovány nadsvět|íky nad dveÍmi z p|ného
mater iá|u.
Dnes se kromě mater iá|u na bázi  dŤeva up|atnuje h| iník,
oceI i  skIo ve funkci  bezrámového nosného mater iá|u.
)35 Kontrastní pťtsobení novych prvku v sousedstvÍ
tradičních p sobí suverénněj i  neŽ novodobá nápodoba
tradičních v!p|ní dveŤních otvor , kdy jsou napŤíklad na
moderně konstruované dveŤní kÍíd|o |epeny | iŠty jen
pro vytvoŤení dojmu tradičně č|eněn ch deštěnych dve-
ÍÍ. Prooorce tohoto tradičního č|enění odoovída|a roz-
měrov1im moŽnostem pouŽití Íeziva z masivního dieva,
dnešní kompozitní materiá|y na bázi dŤeva nemají roz-
měry omezeny.
Nově osazované vstupní dveŤe dnes musejí splnovat po-
Žadavky na poŽární odo|nost konstrukcí, které dě|í dva sa-
mostatné poŽární useky, a to i tehdy, nahrazují-|i pŤedcho-
zí dveŤe v jejích pťtvodní po|oze.
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