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 Shrnutí navrhovaných opatření 

1 Zateplení domu (plášť, sokl, vchody) 
- Hlavní plochy (průčelí a lodžiové panely s okny) budou zatepleny izolantem EPS 70 F tl. 

100 mm 
- Štítové stěny budou zatepleny izolantem EPS 70 F tl. 120 mm 
- Vnitřní stěny lodžií (boky i strop) tl izolantu 50 mm 

2 Nová plochá střecha (zateplení, živičná krytina, oplechování …) 
- Stávající dřevěná dvouplášťová konstrukce střechy bude odstraněna a bude aplikováno 

nové souvrství jednoplášťové střechy s izolantem EPS 100S tl. 200mm 

3 Rekonstrukce lodžií včetně zasklení 
- Proběhne sanace podlah zahrnující odstranění stávající skladby a provedení nového 

podlahového souvrství včetně hydroizolační vrstvy, tepelné izolace a keramické dlažby 
- Ocelová zábradlí budou vyměněna za nová s výplní z bezpečnostního skla a s možností 

dodatečného zasklení lodžie. 

4 Výměna vstupních dveří 
- Všechny vstupní dveře budou nové a pro jižní křídlo budou hlavní vstupy situovány do 

vnitrobloku 
- Poštovní schránky budou řešeny bez přístupu do domu pro doručovatele; schránky 

formátu A4 
- Do všech hlavních vstupů budou osazena nová zvonková tabla 

5 Kočárkárny  
- prosklení bude zazděno s ponechaným s malým oknem 

6 Oprava vnějších přístupů do domu 
- přístupové cesty budou zrekonstruovány případně nově provedeny (podle stavu 

poškození) 

7 Rekonstruovat osvětlení na chodbě  
- veškeré osvětlení na chodbách včetně schodiště suterénu bude spínáno pohybovými 

čidly 

8 Rekonstrukce vestibulu 
- budou zrušeny vnitřní dřevěné chodbové dveře a budou nahrazena jedněmi vchodovými 

dveřmi v prostoru před vstupem do výtahu 
- Otevírání dveří budou řešeny čipovou kartou 

9 Zateplení vnitřní stěny přízemní chodby včetně stropu u vchodů 
- Stropy chodeb pod obytnými místnostmi budou zatepleny 
- Stěny chodeb  přiléhající k vytápěným prostorám budou dodatečně zatepleny 

s povrchovou úpravou minimalizující možnost poškození 

10 Rekonstrukce výtahu/ výměna výtahu 
- Bude řešena kompletní rekonstrukce výtahů zaměřená na zvětšení prostoru i nosnosti 

11 Provedení izolace domu do hloubky 2m 
- Kolem celého objektu bude provedena nová hydroizolace včetně drenážního systému 

12 Samostatná kotelna pro blok 
- Samostatná kotelna pro objekt naší velikosti nebyla povolena pro nadměrné zatížení 

životního prostředí 

13 Automatické osvětlení venkovního prostoru 
- Venkovní osvětlení bude spínáno pohybovými čidly 

14 Nouzové osvětlení při výpadku elektřiny 
- Součástí revitalizace bude návrh osvětlení při výpadku elektřiny na dobu více jak 30 min, 

tedy nad rámec požárních předpisů 

15 Vymalování, oprava opadané omítky 
- Veškeré stěny ceny na chodbách budou opraveny a vymalovány bílou barvou 

16 Barevné a grafické provedení fasády 
- Součástí návrhu bude i grafické provedení fasády v několika variantách 

 


