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Architektonické, výtvarné, materiálové řešení a dispoziční řešení, bezbariérové
užívání stavby:
Jedná se o opravu stávající autobusové čekárny v obci Mníšek. Čekárna je přízemní obdélníkového
půdorysu o rozměru 4,9x3,4 m s krytou venkovní zpevněnou plochou. Zastřešení je sedlovou střechou
s dřevěným krovem a betonovou skládanou krytinou. Čekárna je vyzděna z klasické zděné technologie
z cihelného zdiva tl: 260 mm oboustranně omítnuté, předsazená část střechy je nesena ŽB sloupy, které
prostorově vymezují krytou část před čekárnou. Strop v čekárně tvoří dřevěný záklop rabicem a
omítkou, zavěšený na kleštinách. Venkovní předsazená část střechy je obložena stávající palubky včetně
podhledu. Palubky jsou opětovně uchyceny ke kleštinám a krokvím ve štítu. Okna jsou původní dřevěná
jednoduchá špaletová, otvíravá. Dveře dřevěné s tesařskou zárubní. Podlah v čekárně stávající betonová
mazanina. Zpevněná plocha před čekárnou stávající beton.

Konstrukčně a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby:
Střešní plášť:
Stávající betonová krytina bude demontována, včetně střešních latí. Dále budou demontovány dřevěné
palubky. Po odstranění střešní krytiny a latí, bude provedena prohlídka krovu a krov bude vyspraven,
uvažuje se z 50%. (nové krokve, kleštiny, pozednice). Po vyspravení krovu bude stávající krov
chemicky ošetřen impregnací. Po opravě krovu bude na krov položena pojistná podstřešní fólie
s lepenými spoji, kontralalě 22/95 mm a střešní latě 60/50 mm. Nová střešní krytina betonová skládaná
(např. KM Beta) s povrchovou úpravou v odstínu červené včetně dodání hřebenáčů a provětrávaných
pásů. U štítových zdí nebudou použity krajové prvky, ale bude provedeno klempířské ukončení
plechovou lištou – pošinka. tl. 0,6 mm. Na venkovní předsazenou část krovu štítová část a podhled bude
opětovně provedeno palubkové obložení z rovných palubek tl. 19 mm šíře 96 mm z řeziva smrk.
Palubky budou tlakově impregnovány bezbarvým impregnačním nátěrem proti hnilobě, dřevokazným
houbám, plísním a hmyzu. Finální nátěr proveden lazurovacím lakem silnovrstvým ve dvou vrstvách
v odstínu světle hnědém (přesný odstín bude upřesněn při realizaci).
Do rozpočtu dát pod „čáru“ celý nový krov a nový podhled v čekárně.
Fasáda:
Stávající fasáda bude oškrábána od stávajícího nátěru, tlakově umyta. Lokální odfouklá místa fasády
budou otlučeny a nově vyspraveny jádrovou omítkou včetně štukové vrstvy. Předpokládá se rozsah 5
m2. Po opravě fasády bude celá plocha impregnována a přeštukována venkovním štukem pro sjednocení
povrchu (možno uvažovat modifikovaný štuk). Fasáda bude opatřena venkovní silikátovou barvou
v odstínu „šedé“ (bude upřesněno při realizaci). Dále stávající sloupy budou opatřeny venkovní
silikátovou barvou.
Vnitřní omítky čekárny:
Vnitřní omítky budou oškrábány od stávajících původních maleb včetně podhledu. Po odstranění
vnitřních maleb, budou provedeny nové celoplošné štukové omítky včetně podhledu. Zde se
předpokládá lokální vyspravení 5m2 vnitřních omítek, jádrová omítka včetně štukové vrstvy. Po
provedení štukovým omítek bude provedena nová výmalba silikátovou barvou v odstínu „šedé“ (bude
upřesněno při realizaci).
Vnitřní podlaha:
Vnitřní podlahu tvoří stávající betonová mazanina, kde povrch je již vyžilí a značně nerovný. Podlaha
bude vyrovnána betonovou směsí a vy spádována směrem do vchodu. Uvažuje vyrovnání do tl. 50 mm.
Po vyrovnání podlahy bude aplikován kamínkový koberec frakce 1-4 mm v mramorovém provedení
křemičitý odstín šedý. (bude upřesněno při realizaci). Z koberce bude proveden i vnitřní sokl do výšky
70 mm po celém obvodě.
Otvorové výplně:
Stávající dřevěné otvorové výplně budou odstraněny – okna a dveře. Po odstranění dveří bude stavební
otvor stavebně začištěn a nové dveře se již nebudou osazovat. Nová okna budou provedena jako dřevěná
fixní s jednoduchým zasklením, pevná. Jedná se truhlářskou výrobu. Okna budou z dřevěných hranolů
50/50 mm, se svislou okenní příčkou uprostřed a 3 vodorovnými příčkami, příčky budou přiznány na
skle. Použité dřevo bude tlakově impregnováno bezbarvým impregnačním nátěrem proti hnilobě,
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dřevokazným houbám, plísním a hmyzu. Finální nátěr proveden lazurovacím lakem silnovrstvým ve
dvou vrstvách v odstínu světle hnědém (přesný odstín bude upřesněn při realizaci).
Po osazení nových oken budou špalety, ostění a parapet stavebně začištěn. Vnitřní a venkovní parapet
bude pouze finálně stavebně začištěn a opatřen vnitřní/venkovní malbou.
Zpevněná plocha před čekárnou:
Stávající betonová deska bude odstraněna, předpokládá se tl. cca do 120 mm, včetně podkladních vrstev
a bude proveden nový kufr pro novu skladbu zpevněné plochy.
Nová skladba:
zámková dlažba
tl. 60 mm šedá „I“
kladecí vrstva
tl: 40 mm
štěrkodrť frakce 0-32
tl: 150 mm
hutněná pláň
celá nová plocha bude lemována betonovými silničními obrubníky tl. 60 mm. Obrubníky budou kladeny
do betonového lože z betonu C16/20XC1 na podkladní vrstvu tl. 150 mm ze štěrkodrtě frakce 0-32.
Nový chodník od čekárny k zastávce u silnice:
Jedná se o provedení nové zpevněné plochy – chodníku od autobusové čekárny k přilehlé komunikaci.
Nový chodník bude sloužit jako spojnice autobusové čekárny a autobusové zastávky. Jedná se o chodník
šíře 1,5 m. Chodník je budován ve stávající zelené ploše a je nutno provést terénní úpravy pro nový kufr
chodníku. Chodník je navržen ze zámkové dlažby „I“ tl. 60 mm, lemovaný betonovými silničními
obrubníky tl. 60 mm. Obrubníky budou kladeny do betonového lože z betonu C16/20XC1 na podkladní
vrstvu tl. 150 mm ze štěrkodrtě frakce 0-32.
Skladba
zámková dlažba
tl. 60 mm šedá „I“
kladecí vrstva
tl: 40 mm
štěrkodrť frakce 0-32
tl: 150 mm
hutněná pláň
mezi ukončením chodníku a asfaltem komunikace bude provedena zpevněná hutněná plocha ve skladbě
100 mm štěrkodrť frakce 0-32 a finální mlatová úprava frakce 0-4 mm tl. 50 mm. celá plocha bude
řádně hutněna. Zde se předpokládá odstranění původního štěrku v tl. 50 mm v celé nové ploše.
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